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Abstrakt 
 
 
Syfte:  Syftet med denna studie är att öka förståelsen för ANT-programmet Steg-för-

Stegs pedagogiska upplägg. Genom att: 
• Analysera programmets pedagogiska utformning 
• Studera några ledares syn på det pedagogiska upplägget. 

 
Metod:  Denna uppsats är grundad i en hermeneutisk ansats eftersom intresset var att 

studera innebörden och dess betydelse och därigenom finna förståelse. 
Texttolkning av programmets kursmaterial har använts för att kunna se vilken 
pedagogisk utformning programmet har och intervjuer har använts för att få 
kunskaper i tre ledares syn på programmets upplägg.  

 
Resultat: Sammanfattningsvis visar resultatet att det finns två pedagogiska utformningar 

på Steg-för-Steg program. Då det gäller själva upplägget av programmet har den 
socialkonstruktivist pedagogisk grund. Och då det gäller hur ledarna ska förhålla 
sig i programmet lutar det åt en behavioristisk pedagogik implicit med en 
kognitivistiskt pedagogik. Ledares syn på programmet var i stort sätt positivt 
med en viss känsla av att programmet var lite väl styrt och tillrättalagt. Den 
pedagogiska utformningen har lett till att ledare har känt en frustration över att 
inte få styra och komma med egna åsikter. Studien är med hermeneutiska ansats 
och söker ökade förståelsekunskap, därför skall inte resultatet generaliseras.  
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1 Inledning 
I var och varannan tidning står det om olika sätt att se på den svenska alkoholpolitiken, där 
allmänheten och politiker argumenterar för och emot sänkning av alkoholskatter och 
systembolagets vara eller icke vara. De som arbetar med alkoholens baksida, de som faktiskt 
ser konsekvenserna av missbruk känner en oro för våra ungdomar i framtiden. Hur vi än gör i 
vårt land tror jag att alkoholtillförseln kommer att öka, delvis för de öppna gränserna till andra 
länder och att regler för införseln förändras. I och med att tillgången ökar kommer priset att 
sänkas. Det har visats sig i studier att det finns tre grundläggande bidragande orsaker till 
ungdomars drickande: tillgänglighet, priset och de vuxnas attityd. 
 
Enligt läroplanen är det rektorns ansvar att eleverna informeras om bl a alkohol, tobak och 
droger (Lpo 94). Under många år har det i undervisning genomförts skrämselpropaganda 
kring alkohol, tobak och droger som har visat sig inte ha någon större effekt och då f.d. 
missbrukare har föreläst om sina erfarenheter har det till och med visat sig ha motsatt effekt. 
Det har även gjorts studie kring ANT-undervisning (alkohol, narkotika o tobak), där det inte 
finns något generellt strukturerat undervisningsprogram utan lärare har gjort olika. Det som 
har framkommit i dessa studier är att eleverna har lärt sig mycket faktakunskaper om alkohol, 
tobak och droger och vilka konsekvenser de medför. Men har det någon effekt på 
ungdomarnas attityd och har det gett ungdomarna verktyg att stå emot alkohol, tobak och 
droger?  
 
Det viktigaste med alkohol, tobak och droger är inte att vi ska skapa ett ”drogfritt” samhälle, 
det ser jag som omöjligt. Det bästa vore om vi kunde senarelägga ungdomarnas debut, för 
som vi alla vet, ju senare desto bättre är det för deras kroppars utveckling. Om jag ser till 
tillgängligheten och priset är det inte mycket vi kan göra för att komma åt detta. Däremot kan 
vi undervisa och stärka ungdomar och deras föräldrar. Vi kan ge dem verktyg att ta till och ge 
dem faktakunskaper som ger dem makt över situationen. Ett verktyg kan vara att utbilda 
föräldrar och ungdomar, låta dem komma till insikt med konsekvenser av alkoholens 
problematik. Det finns lite olika antidrogprogram som tillämpas på olika skolor, jag har själv 
arbetat med det preventiva antidrogprogrammet, Steg-för-Steg (SfS) under det senaste året. 
Jag anser att detta är ett bra och givande program som på många sätt erbjuder inte bara 
ungdomar utan även deras föräldrar en kurs i preventivt syfte. Om jag nu ser till programmet 
SfS och dess kunskapsutveckling tror jag att detta är ett gynnsamt och kunskapsgivande 
program som skulle kunna leda till goda grunder för både ungdomar och deras föräldrar. 
Eftersom programmet ursprungligen kommer från USA har det ett lite annorlunda upplägg. 
Det är mycket styrt, tillrättavisat och har ett videokoncept, som inte vi svenskar är vana vid. 
Jag har själv arbetat med programmet och kunde känna frustration och blev kritisk till dess 
upplägg. Detta är anledningen till varför det är viktigt för mig själv och för andra att få 
förståelse för programmets utformning, samt vilken påverkan det har på mig som ledare. Det 
är därför intressant att göra en studie av programmets SfS  
 
De som skulle kunna ha nytta av min studie är de som ska vidareutveckla SfS programmet, så 
att de får förståelse för programmets grundläggande syn och dess innebörd. Hur de i sin tur 
vidareutvecklar programmet kommer inte min studie att visa. Studien kommer enbart 
åskådligöra programmets utformning. Dessutom skulle andra ledare och lärare, som håller i 
SfS kurser, ha nytta av denna studie, då de får en ökad förståelse för programmets 
pedagogiska utformning och dess innebörd. 
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2 Bakgrund 
STAD-projektet (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) har i uppgift att under tio 
år identifiera, tillämpa och utvärdera givande metoder för prevention inom alkohol- och 
narkotikaområdet. 1995 beslöt Stockholms Landsting och Stockholms kommun att göra en 
gemensam långsiktig satsning på metodutveckling, därav tillkom STAD-projekt. Utifrån detta 
gjordes det studier av vilken preventiv metod som skulle införas då det gäller förebyggande 
inom ungdomsområdet. Projektledarna inom STAD valde efter mycket sökande, Iowa 
Strengthening Families Program. Det gjordes en svenskversion som har kulturanpassats av 
Skärstrand, Larsson och Andréasson (rapport 24, 2004). Syftet med den rapporten var: Att 
testa hur en kulturanpassad version av ett amerikanskt familjeprogram fungerar i Sverige och 
för att testa materialet i syfte att genomföra eventuella förändringar inför huvudstudien. 
Skärstrand mfl kom fram till att det är möjligt att kulturanpassa ett amerikanskt 
familjeprogram till svenska förhållanden, förutsatt att man gjorde vissa justeringar. 
 
Lena Ragne (2003) har arbetat med ANT-undervisning i tio år. Ragne anser inte att det finns 
en metod som är den bästa, utan det viktigaste är att skapa ett förtroende hos eleverna. 
Eleverna måste känna att ledaren av ANT-undervisningen inte är en stressad vuxen som dyker 
upp med ett färdigt program som till varje pris måste genomföras. Eleverna måste få känna att 
detta är en vuxen som ska finnas till förfogande med sina kunskaper och sin vilja att diskutera 
och lyssna. Dessutom måste ledaren utgå ifrån eleverna, hur det är att vara ung idag, på den 
orten och i den ungdomskulturen ungdomarna befinner sig i just nu, vilka attityder och 
beteende möter ungdomarna hos vuxna? Hur ser ungdomarna på framtiden? Detta är några 
frågor som Ragne nämner. Det som krävs av ledaren är ett intresse av ungdomarnas 
erfarenheter. Eftersom lärare och ledare har olika erfarenheter och kunskaper anser Ragne 
(2003) att förutsättningarna är olika. Hon anser att det viktiga är att den som utses att bli 
ANT-ansvarig måste själv få ta ansvar för vilken metod som ska genomföras på respektive 
skola. Då det skiljer sig mycket mellan lärare i ex naturkunskap och religion, måste ansvar för 
utbildning och fortbildning ligga hos den ANT-ansvarige. 
 
Det finns många olika program som ex Projekt Charlie och Positivt föräldraskap, men dessa 
två program inkluderar inte både föräldrar och ungdomar/barn, utan är mer upplagt var för 
sig. Ytterligare en metod är Mentor Sveriges Föräldraprogram, som består av seminarier och 
en workshopserie på 5 tillfällen. Programmet Steg-för-Steg där ingår både föräldrar och 
ungdomar. Fler och fler kommuner har nu börjat tillämpa detta utbildningsprogram i åk 5 – 7, 
i syfte att senarelägga ungdomars alkoholdebut (Bergquist; Kompetenslyftet; STAD). 
 
 
2.1 Antidrogprogrammet Steg-för-Steg  
Steg-för-Steg är ett preventivt antidrogprogram som riktas mot föräldrar och barn i åk 5 – 7. 
Programmet är upplagt för att: förebygga tobak, alkohol och droger bland tonåringar samt 
stärka familjekompetensen och familjebanden. Föräldrar erbjuds sju plus fem 
tvåtimmasträffar, som är förlagda över två terminer. Eleverna har sina obligatoriska träffar på 
lektionstid med utbildade ledare och lärare, och föräldrarna har sina träffar parallellt på 
kvällstid under ledning av samma ledare (STAD). Programmet Steg-för-Steg bygger på Iowa 
Strengthening Families Program (ISFP) som har utvecklats av Kumpfer, K. vid Utah 
University 1983.  Från början var det ett familjeprogram som riktade sig mot högriskbarn 
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mellan sex till tolv år och deras familjer (STAD). ISFP har 12 tvåtimmars träffar som utfördes 
så att barn och föräldrar träffades var för sig under en timme för att sedan ha familjeträff 
under resterande timme. Studier gjordes med lite olika upplägg med grupper där enbart 
barnen deltog, grupper där enbart föräldrarna deltog och grupper där de följde 
familjeprogrammet. Det visade sig att de som nådde bäst resultat var där hela familjen var 
med i programmet. Center for Substance Abuse Prevention har utnämnt det ursprungliga SFP 
som ett modellprogram (Skärstrand, Larsson & Andréasson, 2004). Det har gjorts studier på 
all skolbaserad preventionsforskning internationellt, där Iowa Strengthening Families 
Program (ISFP) lyfts fram som ett mycket bra program. Enligt Foxcroft m.fl. ger ISFP goda 
resultat och då främst om man ser över tiden, detta gäller då det handlar om ett förebyggande 
program som inte visar resultat förrän flera år senare. Även det Amerikanska OJJPD, Offence 
of Junenile Justice and Delinquency Prevention förespråkar det amerikanska programmet 
Iowa Strengthening Familie Program (Wilson). 
 
Steg-för-Steg har två delar: 
Föräldradelen som är upplagd på så sätt att videofilmer styr de flesta sammankomsterna, 
vilket lägger grunden till det ämne som ska diskuteras, - ibland i smågrupper och ibland med 
hela gruppen. Filmerna är informationsgivande både genom två informatörer och genom 
scener spelade av olika skådespelare. Föräldrarna får diskutera utifrån sina egna erfarenheter 
och sitt eget synsätt, diskussionsämnen är givna citat och men även egenvalda. Föräldradelen 
berör ämnen som Kärlek och gränser, Regler och relationer, Uppmuntran, Att följa regler, 
Tala, lyssna och förstå, Oro, stress och gräl, Mål, Ungdomar, föräldrar och alkohol (STAD). 
 
Ungdomsdelen tar upp teman som Drömmar och mål, Uppskattning av föräldrar, 
Stresshantering, Att följa regler, Att hantera kompistryck, Ung, full och ovan, och Alkohol. 
Ungdomarna leds av lärare och ledare, med aktiviteter som lekar relationsövningar. De ska 
diskutera olika ämnen i smågrupper som ska sammanställas i hela gruppen (STAD). 
 
Syftet är att föräldrarna och ungdomarna ska få olika verktyg (bilaga 3) att använda i 
vardagen för att hantera t ex konflikter och kompistryck. Det förekommer hemuppgifter som 
länkar samman ungdomsdelen och föräldradelen. Den sjunde och den tolfte träffen är det 
meningen att ungdomar och föräldrar ska träffas på Familjekvällar (STAD). 
 
 
2.2 Tidigare forskning gällande ANT 

Sedan 1971 har det årligen genomförts undersökningar av skolungdomars alkohol- narkotika -
tobaks- och sniffningsvanor. Undersökningarna har utförts på riksrepresentativa urval i Åk 9, 
år 1983 deltog även Åk 6 och har sedan dess studerats vartannat år. Enligt Centralförbundet 
för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) utgjorde 1986-87 att ca 20 % av eleverna i Åk 9 
inte hade haft någon undervisning gällande alkohol, narkotika och tobak. År 2004 var den 40 
% som inte hade haft ANT-undervisning och en fjärdedel hade enbart haft någon enstaka 
timme. Däremot var de elever som hade fått ANT-undervisning nöjda eller mycket nöjda med 
den undervisning de hade fått (Hvitfeldt, m.fl. 2004). 
 
Enligt Nilsson (1999) visar forskning nedslående resultat på vilken effekt ANT-undervisning i 
skolan har och om det överhuvudtaget har någon effekt. Om det sker någon 
beteendeförändring är svårt att påvisa. Nilsson skriver vidare att forskaren Thorkil Thorsens 
studie angående undervisning kring alkohol och narkotika, där han sammanställde tre 
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grundprogram: skräckpropaganda, faktainformation och gruppsamtal (vilket användes mest). 
Alla tre metoderna gav ökade kunskaper om droger men då det gäller förändra attityd till 
droger var gruppsamtal den mest givande. Studien drog följande slutsats:  
  

Den bästa ramen för en undervisningssituation är den informella 
diskussionsgruppen där lärarens roll primärt är att vara i bakgrunden och att 
istället försöka skapa en öppen miljö där unga kan utforska, undersöka och 
diskutera sina egna attityder och sitt eget beteende vad gäller alkohol (Nilsson, 
1999, s 181) 

 
Det som är viktigt att tillägga är att forskning inom området måste göras över flera år, då 
konsekvenserna inte visar sig direkt då man arbetar med preventiva insatser. Och oftast börjar 
inte ungdomar med alkohol, tobak och droger förrän i 15 års ålder (Nilsson, 1999).  
 
I Ekholm och Ågrens rapport Insatser i skolan som stärker hälsofrämjande skolutveckling och 
förebygger alkoholskador och narkotikamissbruk (2003) går det att läsa att föräldrarna är av 
stor betydelse då det gäller socialt stöd i skolan. Ekholm och Ågren skriver också att en av 
USA:s ledande preventionsforskare, Weissberg, ser samarbetet mellan skolan och föräldrarna 
som en grund i hälsofrämjande och förebyggande skolstrategier. Enligt Ekholm och Ågren 
finns det flera goda skäl till samarbete mellan skola och föräldrar för att nå framgång i det 
preventiva arbetet mot alkohol-, narkotika- och andra problem. Dessa samarbeten kan leda 
till: förbättring av skolprestation och skolklimat, växande socialt nätverk, gemensamma 
normer kring alkohol och narkotika även lärande och hälsa samt stötta och utöka 
föräldrakompetensen. Vikten av att 18-årsgränsen, då det gäller alkohol, är ett effektivt sätt att 
minska alkoholkonsumtionen i unga åldraren och andra beteenden som gränsar till 
kriminalitet. Detta bör, enligt Ekholm och Ågren (2003), upplysas och att det behövs en 
överenskommelse mellan skola och hem. 
 
Enligt Foxcroft m.fl. (2002) studie löper de ungdomar som har sin alkoholdebut vid 14 år fyra 
gånger så stor risk att bli livsberoende av alkohol än om de debuterar vid 20 år. Det är lagligt 
för ungdomar att nyttja alkohol från ingen åldersgräns alls till 21 år som det är i Amerika. I 
Sverige har vi åldersgräns vid 18 år då man får dricka och köpa alkoholhaltiga drycker på 
restauranger, men först då man är 20 år får man själva köpa på systembolaget. Det är olagligt 
att köpa ut alkoholhaltiga drycker till någon som är under 20 år. Den vanligaste åldersgränsen 
i andra länder är 18 år. Hur ungdomar dricker har framkommit i studier att de dricker mer 
intensivt och okontrollerat än vad vuxna gör (a.a.). 
 
Det förekommer studier genom beslut av Europa kommissionen som t.ex. ett Kidscreening 
projekt som har i syfte att göra studier att främja livskvaliteten för barn och ungdomar – i ett 
europeiskt folkhälsoperspektiv. The Kidscreen Projekt: Screening for and Promotion of 
Quality of Life in Children and Adolescents – A European Public Health Perspective. I dessa 
studier studeras barn och ungdomar, (8-17 år) hur de mår och hur deras hälsotillstånd är, i 
hopp om att kunna förebygga risker. Detta görs genom lite olika metoden. Utvecklingen sker 
genom litteratur genomgång, expertis konsultation och med fokus på grupper med barn och 
ungdomar (Kidscreening). 
 
Enligt Spoth m.fl. har det framkommit att Iowa Strengthening Families Program har en 
fördröjd effekt då det gäller användning av alkohol, tobak och marijuana. Det har även 
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framkommit att de som medverkat i ISFP har en större öppenhet och ett minskat aggressivt 
beteende och fientlighet i interaktionen med sina föräldrar (Wilson).    
 
Kumpfer (1999) beskriver i sin rapport Strengthening America´s families att det finns många 
studier som berör familjkulturer. Studier påvisar att familjen har en tidig och bärande 
genomslagskraft då det gäller: familjeband, leda och förändra oordning, skolkontakt och 
social anpassning, även då det gäller val av kompisar och förändring av försumlighet i 
ungdomsåren. Men studier visar också att kompistryck är vägen som leder till 
ungdomsbrottlighet och användning av droger. Det har dock visat sig i olika studier att det 
som har störst genomslagskraft på ungdomar är föräldrapåverkan, det är a och o då det gäller 
huruvida barnen fastnar i brottlighet och droger eller ej.  
 
Psykologen Bengt Holmgren (2004) har i en studie påvisat att det är ovanligt att elever på 
högstadiet blir bjudna på alkohol av sina föräldrar, att bli bjuden innebär även att få smaka ur 
förälderns glas. Holmgren skriver att många föräldrar tror att ”smaka ur ett glas inte har 
någon negativ betydelse eller att man t.o.m. tror att det är bättre att få smaka hemma än att 
smaka någon annanstans” (s 8). Men enligt Holmgrens studie har föräldrarnas bjudvanor 
negativ påverkan ang alkoholkonsumtion. Av de 128 elever som aldrig fått smaka så är det 83 
% som aldrig har druckit medan av de 76 eleverna som har fått smaka har 47 % aldrig druckit.  
 
 
2.2.1 Sammanfattning  

• Det finns statistiska studier kring skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och 
sniffningsvanor, sedan 1971.  

• Enligt CAN fick år 2004 enbart 60 % av elever i Åk 9 någon form av ANT-undervisning.  
• Forskning visar att olika metoder av ANT-undervisning ger goda faktakunskaper men den 

metod som var bäst gällande attitydförändring till alkohol och droger var gruppsamtal, där 
eleverna får samtala och diskutera med varandra utifrån sig själv. Lärarens roll är att vara 
tillbakadragen och i stället skapa en öppen miljö där ungdomarna kan utforska, undersöka 
och diskutera sina egna attityder.  

• Preventionsforskning ser samarbetet mellan skola och föräldrar som mycket viktigt då det 
gäller preventivt arbete mot alkohol-, narkotika- och andra problem.  

• Alkoholdebut vid 14 års ålder löper fyra gånger större risk att bli alkoholberoende än 
debut vid 20 års ålder. 

• Studier visar att Iowa Strengthening Families Program har en fördröjd effekt på 
användning av alkohol, tobak och marijuana, dessutom har det framkommit att 
programmet leder till en större öppenhet, mindre aggressivt beteende och fientlighet mot 
sina föräldrar.  

• Forskning visar att familjen har en bärande genomslagskraft då det gäller: familjebanden, 
skolkontakt, social anpassning, val av kompisar, förändring av livsbeteende mm. 
Föräldrarna är de som påverkar om ungdomarna fastnar i brottlighet och droger.  

• Studier visar att det är kompistrycket som leder till ungdomsbrottlighet och användning av 
droger. 

• Föräldrars bjudvanor har en negativ påverkan då det gäller alkoholdrickandet bland 
ungdomar. Även om det enbart gäller att få smaka ur förälderns glas.   
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2.3 Vad säger styrdokumenten gällande ANT  
I Lpo 94, under 2.8 Rektors ansvar, står det att rektorn har ansvar för att ”ämnesövergripande 
kunskapsområden integreras i undervisningen i olika ämnen. Sådana kunskapsområden är 
exempelvis … riskerna med tobak, alkohol och andra droger” (a.a. s 19).         
 
Folkhälsoinstitutet fick i ett regeringsuppdrag att analysera vilka preventiva insatser som kan 
användas i skolan för att motverka alkoholskador. Detta gjorde i samverkan med Skolverket 
och i samråd med Svenska Kommunförbundet och finns i en rapport Förebyggandets konst 
(Ågren & Berman, 2002). Rapporten visar olika förslagen, en av dem är: Den enskilda skolan. 
Det viktiga på denna nivå är att skapa ett gott skolklimat och en bra skola, då forskning har 
visat att när elever tycker det är roligt att gå till skolan och känner sig sedda och uppskattade 
av lärare och kamrater minskar utvecklingen av missbruk och andra problem. Enligt Åsberg 
och Bergman (2002) är rektorns pedagogiska ledarskap och elevernas inflytande 
grundläggande skyddsfaktorer. Vidare menar Åsberg och Bergman att lärare och övrig 
personal på skolan bör se värdet av att arbeta med alkohol- och narkotikafrågor och att det är 
en viktig del i vardagsarbetet. Det gäller både attityder och värderingar men även kunskap och 
att det erbjuds utbildning av konkreta och beprövade metoder. Enligt Åsberg och Bergman 
finns det några huvudkomponenter som skolan bör arbeta med:  
 

-Samarbete och dialog mellan skola och föräldrar 
Föräldrarna är en betydelsefull, men ofta underskattad resurs när det gäller att 
skapa en socialt stärkande miljö, både i skola och i bostadsområdet. Föräldrars 
engagemang och närvaro i skolan gör att eleverna klarar sig bättre i skolan, 
skolnärvaron blir högre och skolklimatet bättre. Genom tätare kontakter mellan 
föräldrarna och mellan dem och skolan, kan också normbildningen kring alkohol 
och andra droger stärkas. (a.a. s 6). 

 
–Samtalsbaserad undervisning om alkohol och andra droger som en el av 
socialt emotionellt lärande 
Skolan kan utveckla nya kunskapsbaserade metoder för undervisningen om 
alkohol och narkotika som bidrar till att öka elevernas självförtroende, förmåga att 
fatta goda beslut, hejda destruktiva impulser, överblicka konsekvenserna av sina 
handlingar, hantera konflikter, sätta ord på sina känslor, samspela med andra, stå 
emot grupptryck och allmänt utveckla sina sociala och emotionella kompetenser. 
(a.a. s 6). 

 
Skolan behöver även arbeta med att främja en innehållsrik och strukturerad fritidsverksamhet 
med skolan som bas, se till att elevhälsan och den pedagogiska verksamheten har ett 
samarbete, att snabba insatser görs mot skolk och att det finns stöd av jämnåriga och unga 
vuxna (a.a.).  
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3 Teorier 
Det finns många olika teorier om lärande och om pedagogiska utföranden då lärande ska ske. 
Jag har valt i min studie att utgå ifrån tre teorier: behaviorism, kognitivism och 
socialkonstruktivism. Då jag ser till mitt syfte där jag söker förståelse till programmets Steg-
för-Stegs pedagogiska utformning anser jag att studien kan utgår ifrån dessa tre 
grundläggande teorietiska synsätt.  
 
 
 
3.1 Behaviorism 
Behaviorism kommer från det engelska ordet behaviour som betyder beteende, uppförande. 
Enligt Nationalencyklopedin (1993) introducerades denna psykologiska skolbildning i början 
av 1900-talet av Watson. Vidare utvecklare av den behavioristiska teorin var Skinner, B.F.  
 
Grunden till den behavioristiska teorin grundades då Watson (Skinner, 1974) överförde sin 
och Pavlovs beteendestudie på djur till människor som utgjorde en ny teori och ett nytt sätt att 
se på beteendevetenskapliga studier. Den teorin bygger på att människor föds tabula rasa, ett 
oskrivet blad, och formas av miljön. Watson (1998) bortsåg helt från medfödda begåvningar 
och var helt övertygad att han skulle kunna forma vilket barn som helst till: advokat, tjuv, 
läkare etc. Genom stimulering av respons utvecklas beteende och kunskaper (Skinner, 1974, 
Watson, 1998). Enligt Watson kan utveckling av ett visst beteende ske genom bestraffning 
och belöning.  Skinner ansåg däremot att positiv- och negativ-förstärkning är ett bättre val då 
man ska stimulera till utveckling av vissa beteendemönster. Enligt Säljö (2000) slog Skinner 
igenom men sin modell för lärande i utbildningssammanhang. Detta gjordes genom att man 
utvecklade läromedel s.k. inlärningsmaskiner som var uppbyggda på så sätt att de gav 
omedelbar förstärkning av elevens respons. Eleven fick en uppgift som skulle göras, eleven 
fick svar direkt om det var rätt eller fel. Denna metod visar, enligt Säljö, behaviorismens idé 
om kunskapens natur. Att kunskap finns att inhämta, det är bara att bygga på kunskap som att 
bygga en mur och att den är av kvantitativ art. Denna inlärningsmetod hade stort inflytande i 
vår svenska skola främst under 1940 och 1970 talet, såväl som idémässigt som 
organisatoriskt. Konsekvenserna av detta blev att eleverna kände sig manipulerade och de 
blev passiva utan egen vilja (Maltén, 1997). Trots detta anser Maltén att modellinlärning är 
bra metod och bör användas när det gäller fostran, både för föräldrar och lärare.  
 
Enligt Watson (1998) bortser den behavioristiska metodologin från det inre medvetandet, 
känslor, hjärnans tillstånd och sinnestämning. Utan det är läran om djur och människors 
beteende som styrs av yttre stimulering och belöning (Egidius, 1999). Det som är det centrala 
är det som är objektivt observerbart och det mätbara. Detta håller de radikala behavioristerna 
inte med om utan där förespråkar Skinner att man inte helt kan bortse från det subjektiva 
(Skinner, 1974).  
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3.2 Kognitivism 
Kognitiv av latin co´gnitivus `bekant`, `beprövad` av cogno´sco `lära känna`, `undersöka`. 
(Nationalencyklopedin, 1993)    
 
Den kognitiva teorin byggde från början på samma tankar som positivistisk och behavioristisk 
forskning, att finna klarhet och bevisföring, men kom med nya metoder som gav insikter om 
människors tänkande. Det var omöjligt att få insikt om detta inom det behavioristiska 
synsättet och deras metoder (Egidius, 1999). Piaget kom med citatet ”att levande varelser inte 
registrerar utan konstruerar verklighet som de uppfattar den” (a.a. s. 94), i och med detta 
började kognitivisterna att förstå att människor förstår hur världen är beskaffad först då hon 
agerar i den. Det har också visat sig att människan lär sig först då hon finner kunskapens 
relevans till verkligheten, då kunskapen har en innebörd och engagerar känslor leder till 
lärande (a.a.).  
 
Piagets teori om den kognitiva lärprocessen sker genom att ny kunskap bildas ur befintliga 
strukturer då individens tanke- och handslingsmönster konfronteras med den verklighet som 
hon lever i. Detta sker i en jämviktsprocess, där individen anpassar och anpassas till 
omgivningen, genom en evig strävan till adaption. Detta görs genom assimilation och 
ackommodation (Egidius, 1999; Illeris, 2001, Maltén, 1997). Assimilation då intryck från 
omgivningen och ny information infogas efter individens redan befintliga strukturer och 
scheman, här sker ingen direkt förändring utan enbart en utökad kunskap som läggs till de 
redan befintlig erfarenheterna. I ackommodationen sker genom förändring av individen, detta 
genom att man förändrar sin kunskap och bryter ner sina befintliga strukturer och 
rekonstruerar nya strukturer och mönster utifrån de gamla (Illeris, 2001). Illeris poängterar 
vikten av att både ackommodation och assimilation sker individuellt, då detta sker i 
förhållande till tidigare erfarenheter och individuella kognitiva scheman. Bruner (2002) anser 
också att lärande sker utifrån tidigare erfarenheter och att ”den tillägnade kunskapen är mest 
fruktbar för den lärande när denne får »upptäcka» kunskapen genom egna kognitiva 
ansträngningar, eftersom den då relateras till och används utifrån det som man vet sedan 
tidigare.” (a.a. s 12). Utifrån denna tanke anser Bruner att ”man kan undervisa vilket barn som 
helst i vilken ålder som helst om vilket ämne som helst om man gör det på ett ärligt sätt” (a.a. 
s 12). Han menar att lärare eller ledare med denna pedagogik ska vara en vägvisare med 
förståelse, således en ledare som hjälper den lärande att göra sina egna upptäcker på egen 
hand. 
 
 
 
3.3 Socialkonstruktivism 
Social fr., av lat. socia´lis ´kamratlig´, av so´cius ´kamrat´; ´deltagare´; bundsförvant´ 
 
Konstruktivism av konstruktiv, av medeltidslat. constructi´vus, av lat. co´nstruo ´bygga upp, 
´bygga´, ´konstmässigt åstadkomma´ (Nationalencyklopedin, 1993). 
 
Den konstruktivistiska uppfattningen innebär, enligt Illeris (2001), att människan själv 
konstruerar sin förståelse av omvärlden genom att inhämta kunskaper och få erfarenhet. 
Enligt Marton och Booth (2000) var Piaget konstruktivist och ansåg att kunskap inte existerar 
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fixt och färdigt, som ska läras in från omgivning. Piaget förutsåg inte heller att vi föds med 
grundläggande kunskaper. Däremot ansåg han att kunskaper är något som vi måste själva 
konstruera individuellt genom samspel med vår omgivning och då med hjälp av assimilation 
och ackommodation. Illeris (2001) menar att människors handlande kan förklaras utifrån den 
relation till sfären som hon befinner sig i. Med andra ord förkastar denna teori synen på att 
lärande sker genom påfyllnadsprocess, där överföring av kunskaper, insikter och färdigheter 
sker. Mänskligt handlande orsakas av relationer i förhållande till det som omgärdar henne 
eller honom, individens förståelse är utifrån det finns omkring. Enligt Barlebo Wenneberg 
(2000) finns olika innebörder av socialkonstruktivismen; språket är socialt uppbyggd, 
verkligheten är beroende av perspektiv, människors upplevelser av omvärlden är socialt 
konstruerad. Socialkonstruktivismen hävdar att vår kunskap och vårt vetande är socialt 
konstruerade faktorer, och att den kunskap vi besitter har vi fått genom det språk som vi 
tillägnat oss genom uppväxten. De ord och den kunskap vi har kan vi förstå och utveckla 
vidare i samspel med andra människor. Socialkonstruktivismen påstår att språket är socialt 
konstruerat och att vår uppfattning av och vår kunskap om verkligheten således är socialt 
konstruerat.  
   Barlebo Wenneberg påstår att det finns en generell uppfattning om att den fysiska 
verkligheten existerar oavsett människans existens eller ej. Men här motsätter sig de radikala 
socialkonstruktivisterna, de menar att den fysiska verkligheten finns först då vi människor 
uppfattar den. Det som existerar utanför människors uppfattningar är svårfångat och oformlig 
materia. Enligt Barlebo Wenneberg (2000) bör socialkonstruktivism inrikta sig på det sociala 
förhållandet mellan natur och kultur. Att det sociala ska ses både som konstruktion 
(uppbyggnad) och evolution (utveckling), där den sanna vetenskapen visar sig i tillförlitlighet 
och tillämpning, att man ska se normativt på sociala institutioner och dessa normativa 
förhållanden ska leda till etiskt ställningstagande.   
 
 
 
3.4 Motstånd och motivation till lärande  
Enligt Illeris (2001) behövs både den kognitiva (Piaget) och den känslomässiga sidan (Freud) 
i en lärsituation, det krävs motivation och ett visst motstånd för att det ska ske en utveckling 
och ett lärande. Olika personer kan lära sig samma innehåll, men då det saknas motivation 
eller känslor förändras karaktären på lärandet, som då kan visa sig i exempelvis hur länge man 
minns kunskapen eller på vilket sätt man kan använda sig av kunskapen i andra situationer. 
Människor som är välmotiverade minns kunskaper bättre. De som inte har motivation till ett 
visst ämne kan i framtiden undvika situationer där ämnet ingår, vilket kan ha inflytande på 
hennes minnesbild. Illeris (2001) skriver vidare att kunskapsutveckling påverkas av kognitiva 
strukturer och känslor, generellt präglas känslosidan av läroresultatet, inte av själva innehållet. 
Det finns ett freudianskt uttryck som säger ”… att det kognitiva lärandet alltid har en affektiv 
laddning, att det alltid finns känslostämningar knutna till de kunskaper som utvecklas.” (a.a. s 
67). Dessutom menar Illeris att samspelet mellan kunskap och känslor även kan gå i motsatt 
riktning, då känslorna påverkas av kunskaper. Enligt Illeris (2001) utgår både Piaget och 
Freud från att människor har en medfödd drift till utveckling. För att det då ska ske en 
utveckling krävs en ackommodationsprocess som i sin tur fordrar speciell motivation eller ett 
speciellt psykiskt överskott. ”om individen inte kan mobilisera den nödvändiga energi som 
krävs för en fortsatt utveckling, dvs. om motivationen inte är tillräckligt stark, kan individen 
”frestas” att dra sig undan eller försöka övervinna situationen genom en mindre krävande 
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assimilation. Detta skapar i sin tur en förvrängning eftersom den kognitiva strukturen inte 
rekonstrueras.” (a.a. s 73).  
 
Motstånd finns inbyggt i människans natur i kampen om överlevnad, och enligt Illeris (2001) 
kan man utnyttja dessa potentialer i läroprocessen. Det som sker är omstrukturering av både 
kognitiva strukturer och affektiva mönster, detta är av annan karaktär än förnuftets och 
logikens. Det är konstruktiv eller offensiv ackommodation, där motståndet accepteras leder 
detta till rekonstruktion av differentierade kunskaper och handlingsmöjligheter. Här finns 
dock risken att uppbyggnad eller förstärkning av försvaret, bortträngning och utveckling av 
fördomar kan ske. Motståndspotentialen brukar handla om ackommodativa processer av 
restriktiv (återhållsam) och defensiv (försvarsställning) karaktär vilket ofta leder inom 
institutioner där bl.a. läraren upplevs som ”motståndsobjektet” detta kan då leda till att det 
planerade inte går att genomföra. I ett demokratiskt samhälle är det viktigt och bra med 
negativt motstånd från den lärande, då utveckling ifrågasätts. Detta möjliggör för den lärande 
till utveckling och bearbetning av sitt motstånd på ett konstruktivt sätt. Ett oföränderligt 
motstånd leder ofta till försvar, blockering vilket i sin tur förhindrar nytänkande och fortsatt 
lärande. Ett visst motstånd är bra och kan leda till stora lärprocesser men dock både negativt 
och positivt. Illeris (2001) menar att upplevelser av hotfulla situationer där hinder blockerar 
icke accepterade impulser och möter provokation kan utveckling av psykiskt försvar så som 
bortträngning, projektion, regression, isolering, etc.  
 
Ur ett läroperspektiv fungerar försvarsmekanismer, enligt Illeris (2001), för att avvisa yttre 
impulser så att de inte släpps in i medvetandet. Då försvaret är subjektivt viktigt för individen 
sker upprepning så att en blockering av neurologisk karaktär bildas så kallad fobi. Förvrängd 
assimilation, då en individ formar verkligheten efter sina önskningar och fantasier. Detta 
korrigeras dock oftast senare i livet men ibland ackommoderar de feltolkade impulserna till 
redan befintliga strukturer och en form av assimilationsprocess bildas och framkallar 
fördomar. Dessa fördomar kan leda till förvrängningar av individens vardagmedvetande.  
Enligt Illeris (2001) är det viktigt att den lärande känner trygghet och har en stark motivation 
för att övervinna sitt försvar, då försvaret är en överlevnadsprocess för att bevara självkänslan 
och identiteten. Att övervinna försvaret är a och o om det ska ske ett lärande som är 
kunskapsmässigt och personligt utvecklande.  
 
 
 

4 Problemområde och syfte  
Flera och fler kommuner har nu börjat tillämpa programmet Steg-för-Steg i åk 5 - 7. Jag har 
själv arbetat som ledare med programmet och började då fundera över att programmet var till 
vissa delar svårt att förstå pedagogiskt. Vid diskussion med andra ledare visade det sig att de 
hade tänkt i liknande banor.  
 
 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för ANT-programmet Steg-för-Stegs 
pedagogiska upplägg. Genom att: 
 

• analysera programmets pedagogiska utformning  
 

13 



 

• studera några ledares syn på det pedagogiska upplägget. 

14 



 

5 Metod 
5.1 Hermeneutisk ansats   
Hermeneutik är en tolkande ansats, som används av forskare när det gäller att tolka eller 
översätta texter, samtal, konstverk, skrifter eller bruksföremål och då visa dess innebörd.  Det 
är inte dessa författares eller skapares avsikt med vad som är intressant utan det som finns 
bakom som ska tolkas, förstås och översättas (Ödman, 1994). Forskningsfrågor som kan 
omformuleras till ”vad betyder det” lämpar sig för den hermeneutiska ansatsen, då frågorna 
ger svar på ”Vad är det som visar sig och vad är innebörden i det?” (Nyström, 2002). Jag har 
valt den hermeneutiska ansatsen eftersom jag vill söka nya kunskapsgivande sätt att förstå 
programmet Steg-för-Steg genom att analysera och tolka. Jag vill få förståelse för 
programmets upplägg och om det har någon påverkan på ledare av programmet. Jag ska 
analysera SfS programmets grundläggande pedagogiska tillämpning för att kunna förstå och 
tolka dess innebörd. Ödman (1994) anser att verkligheten måste ständigt omnämnas och 
omtolkas för att den ska kunna förstås och för att man till sist ska kunna råda över den. Vilket 
jag anser stämmer överens med mitt kunskapsintresse, för om jag ska kunna förstå omvärlden 
måste jag se och förstå alla delarna och utifrån dem bilda mig en uppfattning. I min studie har 
jag valt att studera programmets kursmaterial, intervjua tre ledare och utifrån min egen 
förförståelse kan få en förståelse till programmets pedagogiska utformning och dess betydelse 
för ledare.  
   Den hermeneutiska forskningsteorin anser att det finns inga absoluta sanningar (Nyström, 
2002), vilket stämmer med min uppfattning där jag i denna studie inte heller söker den exakta 
sanning utan jag vill åskådliggöra vilken innebörd programmet kan ha för ledarna som håller i 
programmet.  
   Tolka är att ange betydelser och det görs i en subjektiv handling. Därför är det vikigt att 
tolkaren är medveten om detta så att hennes egen förförståelse inte tar överhand (Ödman, 
1994). 
   Huruvida en metod är kvalitativ eller kvantitativ framför Åsberg (2000) i sin rapport genom 
att det är inte metoden utan det är den insamlade datas egenskaper som är av kvalitativ eller 
kvantitativ art. Jag anser att studiens insamlade data, djupintervjuer har kvalitativa 
egenskaper,  
 
Jag ska i min studie analysera ett kursmaterial som ledare av Steg-för-Steg följer, då de har 
sina studiegrupper med såväl ungdomar som föräldrar. Därefter ska jag göra tre kvalitativa 
intervjuer med ledare och analysera deras kommentarer om vilken betydelse programmets 
utformning har på dem i sitt genomförande av programmet. 
 
Förförståelse är en viktig del i det hermeneutiska tolkningsarbete som Ödman (1994) skriver 
”vi kan inte förstå utan att redan ha förstått” ( s. 81). Han skriver vidare att förförståelsen inte 
enbart är ett inbyggt minne, utan även en hjälp till riktningar åt olika håll. Har vi ingen 
förförståelse så har vi inga problem men ej heller några ledtrådar, som Ödman uttrycker det.   
Han menar att förförståelsen kan vara både ett hinder och en möjlighet till ledtrådar och det 
måste man vara medveten om. Då jag tolkar en text är det viktigt att jag kan se helheten, både 
tolkning av texten, min egen förförståelse och den teoretiska synen på syftet med studien. Min 
förförståelse kom dels från utbildningen och dels från genomförandet av programmets 12 
steg. Dessutom ha min förförståelse vidareutvecklats genom intervjuerna med ledarna och 
genom analysen av programmets 12 steg. Det är viktigt att jag tar ett steg tillbaka och 
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granskar mig själv och mina tolkningsresultat kritiskt och sätter det i relation till teorin. Enligt 
Nyström (2002) är det viktigt att en hermeneutiker har kunskaper om ämnet och är insatt i 
förståelsens vilkor, annars finns det risk att den egna förförståelsen dominerar vid tolkning av 
företeelser. Jag anser mig ha god förförståelse då jag själv har arbetat med materialet som 
ledare dessutom har jag läst och satt mig in i de pedagogiska teorierna och dess konsekvenser. 
Samt under tolkningens och arbetets gång kommer jag till nya insikter och får mer förståelse 
till ämnet och där till. 
 
 
 
5.2 Upplägg och genomförande 
5.2.1 Urval av respondenter 

Kriteriet för studiens respondenter var att han eller hon måste ha gått utbildning för Steg-för-
Steg och arbetat som ledare. Eftersom studiens syfte är att få förståelse till programmets 
pedagogiska utformning därigenom studera några ledares syn på programmets upplägg. 
   Respondenterna kom att vara två kvinnor och en man. De hade lite olika erfarenheter av 
ANT-undervisning, däremot hade alla erfarenheter av att arbeta med ungdomar. 
   Själva urvalet är subjektivt gjort, dels då jag själv hade kännedom om vilka som har arbetat 
med programmet under året och dels för att de kände till mina studier. Detta uppfattar jag som 
att de har gett mig möjligheten till djupintervjuer, då de kände sig lugna i intervjusituationen. 
Vid den första elefonkontakten och berättade om min studie och frågade om de skulle kunna 
tänka sig att bli intervjuade. Vilket de alla tre mycket väl kunde tänka sig. Då jag återtog 
kontakten med dem bestämde vi plats och tid för själva intervjun.  
 
 
5.2.2 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna valdes att göras ostrukturerade skulle ändå vilja påstå att det fanns något 
grundämne som togs upp med respondenterna. Vilket jag i efterhand har skrivit ner på bilaga 
1. Syftet var att låta respondenterna själva formulera sina tankar och svara därefter. 
Respondenterna fick själva välja plats och tid för intervjuerna. En valde att komma hem till 
mig och de andra två valde att träffa mig på ett kontor.  
   Innan själva intervjun började berättade jag om mitt syfte och vad som skulle ske med själva 
intervjuerna. Två bandspelare användes, av erfarenhet vet jag att det kan det ”strula till sig”. 
Intervjuerna inleddes med introduktionsfrågor och följdes därefter med en öppen 
ostrukturerad fråga (se bilaga 1). Anledningen till detta var att jag ville få respondenterna 
själva att reflektera över hur de såg på programmet, inte lägga några som helst värderingar på 
deras svar. Mina tre intervjuer gav mig en relativt djup insikt av hur respondenterna såg på 
programmet Steg-för-Stegs upplägg och på vilket sätt det har påverkat dem.  
   Jag kan tillägga att intervjuerna skiljde sig en aning, då en av respondenterna var mycket 
rak i sina svar, utan någon djupare reflektion. Detta ledde till att denna intervju inte blev lika 
lång, men den kändes ändå djup och givande.  
   Både Kvale (1997) och Denscombe (2000) skriver att det är viktigt att man som intervjuare 
är en god lyssnare och respekterar de svar man får. Att man inväntar svar och frågar utifrån 
vad respondenterna har sagt. Jag anser mig ha varit en god lyssnare, som försökt att inte 
avbryta och komma med ledande frågor. Däremot har jag försökt sufflera som Denscombe 
kallar det, när det har känts som om tystnaden har tagit över, då har jag gått tillbaka och sagt t 
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ex Du nämnde att … Ibland har det behövts bekräftats eller förklarats. Jag har även inväntat 
och låtit tystnaden tala dels med tanke på att respondenten behövde fundera lite men även för 
att skapa en god kontakt med respondenten.  
 
När intervjuerna var klara bad jag om att få återkomma med min tolkning och få det bestyrkt 
att de har blivit rätt tolkat, vilket de gärna ville. De första utkasten skickades via epost till dem 
alla, ett även brevleders då en av respondenterna inte har daglig tillgång till internet. Två av 
respondenterna hörde av sig och sa att jag hade tolkat dem bra och en av dem hade gjort 
korrigeringar och något tillägg.  
 
 
5.2.3 Datamaterial 

Mitt datamaterial består utav Steg-för-Steg kursmaterial; två pärmar inkl övningsblad, ett 
antal videofilmer och tre djupintervjuer som bandades och transkriberades ordagrant. 
Kursmaterial är utformat på så sätt att det står bokstavligt vad ledaren ska utföra under 
träffarna, det står dessutom även citerat vad som sägs på filmerna. Första pärmen som avser 
de första 7 stegen fick jag efter att jag hade gått utbildningen i augusti 2004 och andra delen 
som gäller de resterande 6 stegen fick jag då jag hade fullföljt kursen i januari 2005. Detta 
material kommer att exemplifieras och tolkas i resultatdel 1.  
   De tre djupintervjuer, som varade i cirka en timme var, transkriberade jag och de uppgick 
till sammanlagt 27 sidor. Detta datamaterial kommer att visas i resultat del 2, i form av 
beskrivning och tolkning. 
 
 
5.2.4 Etik 

Intervjuerna har gått efter de fyra av Vetenskapsrådets etiska regler. De är: Informationskravet 
som innebär att respondenten har rätt att få veta vad syftet är med studien. Jag berättade för 
respondenterna att syftet med min studie är att åskådligöra Steg-för-Steg programmets 
pedagogiska utformning och några ledares syn på programmet. Konfidentialitetskravet vilket 
innebär att ingen obehörig ska kunna utläsa vem och vilka som har blivit intervjuade. Detta 
gjordes redan vid transkriberingen då respondenterna namngavs med respondent 1 etc. Sedan 
resultatet har de namngetts med kvinnonamn för att det ska bli ännu mer svårtolkat att förstå 
vem som är vem, detta kunde göras eftersom det inte finns något könsperspektiv på min 
studie. Nyttjandekravet innebär att en forskare enbart får använda sina insamlade data till sitt 
syfte. Jag kommer enbart att använda mina intervjudata till syftet i min studie. 
Samtyckeskravet står för att det är respondenten som ska ge sitt samtycke om att bli 
intervjuad, och det ska ges möjlighet att avbryta när denne anser sig vilja det. Jag har inte 
uttryckligen sagt att intervjun kunde avbrytas när som helst av respondenten, däremot 
frågades det om hur länge vi kunde hålla på med intervjun och om dem hade någon annan tid 
att passa. Respektive fick veta att intervjun är frivillig. Dessutom ville samtliga respondenter 
gärna ha en kopia på uppsatsen då den är klar (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
 
5.2.5 Databearbetning 

Eftersom detta är en studie med en hermeneutisk ansats är beskrivningen av 
databearbetningen en viktig del i arbetet. Jag är själv en del i tolkningen av datamaterialet och 
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kan inte åsidosätta min förförståelse (Denscombe, 2000) däremot har jag hållit mig kritisk till 
mina slutsatser och mina tolkningar, vilket har inneburit att jag vid varje nedskriven tolkning 
har reflekterat över helheten. Enligt Ödman (1994) är det viktigt att man håller en kritiskt 
distansering av sin tolkning eftersom man själv är involverad i den värld som tolkas. Han 
skriver vidare att man ska tolka texters innebörd, vad är det som författaren eller respondenter 
säger egentligen. Detta har jag försökt tänka på i min tolkning av vad ledarna har sagt. 
   Alvesson och Sköldberg (2003) skildrar processen med att forskaren ställer centrala frågor 
till texten, genom att läsa och inleda en dialog med texten och sätta sig in i kontexten kring 
ursprunget. Därefter försökte pendla mellan del och helhet och då utgå ifrån sin förförståelse 
men på ett distanserat sätt. Detta är bra att känna till då man själv som forskare skriver texter 
och utskrifter som ska tolkas. Forskaren ska väga tolkningsmönster med det som framkommer 
ur texten/texterna, och den teori som forskaren baserar sin studie på. Dessa mönster som 
träder fram bör skapa en djupare förståelse till texten och nya tolkningar kan ske. Dialogen 
med själva texten ska vara dialog, inte som positivisterna; monolog (a.a.). 
   Jag transkriberade mina tre intervjuer till textdokument, ord för ord så att jag verkligen satte 
mig in i respondenternas utsagor. Har i tidigare intervjuer lärt mig att det framkommer dolda 
fenomen om man verkligen tar sig tid att transkribera ordentligt. Texterna lästes på ett mycket 
distanserat sätt, där både medvetet och omedvetet tolkades utifrån min förförståelse. vid första 
utkastet höll jag mig till enbart vad respondenterna hade sagt. Efter det tolkade jag utifrån min 
förförståelse och skrev sammanfattning om de olika fallen, detta tillsammans med citat blev 
resultatet. Citaten var från början skrivna i talspråk och eftersom det är svårläst valde jag att 
ändra talspråkstexten till skriftspråk vilket enligt Kvale (1997) är helt i sin ordning om man är 
noga med att inte ändra innebörden, vilket jag anser att jag inte har gjort.  
   Därefter övergick jag till att analysera själva Steg-för-Steg programmet, där valdes det att 
läsas igenom och valde därefter ut några övningar och uppgifter som påvisar en bild av hur 
programmet är upplagt. Även här har jag varit distanserad men nu har jag tolkat utifrån min 
förförståelse och respondenternas uppfattning. I början utgick jag allt för mycket från min och 
respondenternas uppfattning av själva utbildningen av programmet så när jag hade skrivit mitt 
första utkast visade det sig att jag hade allt för dåliga belägg och citat. Därför fick jag läsa 
utkastet igen med mer kritiska ögon och plötsligt uppstod en ny bild, det är detta som är det 
intressanta med den hermeneutiska spiralen/cirkeln som både Ödman (1994), Alvesson och 
Sköldberg (2003) beskriver i sina böcker. Ödman gör en liknelse med att lägga ett pussel. 
Från början är alla bitarna utspridda i ett enda kaos, men genom reflektion och kritiskt 
prövande börjar bitarna falla på plats. Det är den vägen jag har gått under bearbetningen av 
intervjumaterialet.  
   Då resultatdelen angående programmet var klart så gick jag tillbaka till resultatdelarna kring 
fallen och gjorde en sammanställning utifrån resultatdel 1, teorierna och min erfarenhet.  
 
 
5.2.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Enligt Cohen m.fl. (2000) hänger en studies eller en forskningsrapports trovärdighet samman 
med studiens datas tillförlitlighet. Detta kan innebära att oavsett vem som inhämtar det 
specifika data ska den kunna bli densamma oavsett vem som inhämtar, alternativt oavsett vem 
som delger informationen. Detta gäller dock främst när det handlar om kvantitativa studier 
(a.a.). Det ställs inte lika höga krav på tillförlitlighet inom den kvalitativa forskningen dock 
anser Cohen m.fl. att man ska vara observant och förekommande i sin beskrivning av vad och 
hur man går tillväga med sin studie. Jag menar att det är viktigt att forskaren visar och 
förklarar sitt ställningstagande och sin metodologi, och hur hon har gått tillväga med urval 
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och sin tolkningsprocess. Då framgå det om tolkningarna är rimliga. Enligt olika författare 
och olika tolkningar har jag kommit fram till att det som styrker en studies validitet är 
beskrivning av min förförståelse, urvalet och själva analysprocessen. Dessutom anser Ödman 
(1994) att det är viktigt att forskaren inom hermeneutiken jämför sina tolkningsresultat med 
förekommande teorier, det kan genomskåda blinda fläckar i tänkandet och ett snävt synsätt. 
Det är viktigt att man gör jämförelser mellan primärdata, egna tolkningar och teoretiska 
antagande. Jag har hållit mig kritisk till mina tolkningar och ifrågasatt mina slutsatser, vilket 
jag själv anser ger trovärdighet. Då det gäller tillförlitligheten av mina insamlade data så anser 
jag att den är tillräcklig då det gäller att göra fallstudier, dock kan inte några generella 
slutsatser dras. Mitt syfte är att få en förståelse till programmets utformning och några ledares 
syn på det pedagogiska upplägget.  
 
Enligt Ödman (1994) finns det en mängd olika metoder och sätt att presentera sin studie inom 
den hermeneutiska ansatsen. Det viktiga är att berätta och beskriva själva forskningsprocessen 
så att studien styrker sin vetenskaplighet och rimlighet. Om en tolkning är sann eller inte i 
relation till verkligheten, är inte huvudfrågan för en hermeneutisk forskning utan det är 
tolkningsresultatets rimlighet som bedömer hur väl ett resultat är. Det sker genom dynamisk 
bedömning på ett kritiskt förhållningssätt som beskriver forskningsresans gång (Alvesson & 
Sköldberg, 2003). Jag tycker mig ha gjort en klar beskrivning på hur jag har gått tillväga i min 
tolkningsprocess.  
 
5.2.7 Metoddiskussion  

Med en hermeneutisk ansats där forskaren tolkar med sin förförståelse finns det risk att det 
finns en förutbestämd uppfattning om det som ska tolkas. Jag har försökt i största möjliga 
mån hålla mig kritisk till mitt tolkningsresultat men eftersom allt är subjektivt och jag har 
varit ensam då jag har arbetat med min uppsats så finns det alltid en liten risk att jag har varit 
alltför subjektiv.   
  Urvalet kunde ha gjorts bredare om jag hade valt att söka upp respondenter som har arbetat 
med programmet i flera år, då de har en djupare och en längre erfarenhet. Dock fann jag det 
intressant att få veta hur just nyerfarna ledare gestaltar programmet.  
   Alla respondenterna har arbetat i samma kommun och under lika förhållanden, dessutom 
gick två av dem vid samma utbildningstillfälle, detta kan ha påverkat ledarnas syn på 
programmet.  
   Intervjuer är en konst att kunna genomföra så att det blir ett bra och fullgott resultat. Jag 
gjorde ostrukturerade intervjuer för att jag ville att respondenterna skulle själva komma med 
sina egna uppfattningar och tankar. Eftersom jag har arbetar med programmet och har själv en 
uppfattning så fanns risken att förskrivna frågor skulle kunna bli alltför subjektiva, 
förutbestämda och ledande.  
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6 Resultat och tolkning 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för programmets pedagogiska upplägg. Genom 
att analysera programmets pedagogiska utformning och att studera några ledares syn på det 
pedagogiska upplägget.  
 
Resultatet är indelat i två delar varav den första är en analys av programmet Steg-för-Steg 
kursmaterial vilket består utav två pärmar där all handledning står steg för steg inklusive alla 
uppgifter och aktiviteter. I kursmaterial finns videofilmerna citerade, vilket jag har använt mig 
av vid analysen av programmet. I del två finns de tre fallstudierna beskrivna, var och en för 
sig.  
 
6.1 Programmet Steg-för-Steg  
I denna del har jag beskrivit några av programmets övningar och uppgifter som är 
presenterade :  

− Ledaren av programmet; här beskrivs ledarens uppgifter och vem som kan passa 
som ledare.  

− Första steget med föräldrarna; med videocitat visas den information som 
föräldrarna får. 

− Regler: beskrivning och analys av hur gemensamma regler sätts upp för respektive 
grupp. 

− Aktiviteter: olika aktiviteter beskrivs och analyseras, här belyses både övningsblad, 
aktiviteter och videoscener. 

− Familjefesten 1 och 2: denna del är uppdelad i två delar och beskriver de olika 
träffarna. 

− Spegling av ungdomarnas träffar: beskriver föräldrarnas reflektion och värdet av 
denna del som sker vid varje föräldraträff. 

− Mamma och pappa deltar: reflektion av dess betydelse då båda föräldrarna deltar. 
 
Till sist en gemensam sammanfattning av programmets pedagogiska utformning. För att 
förtydliga för läsaren har jag valt att ha indrag då det är beskrivning av programmet. Och allt 
som är skrivet kursivt är citat ur kursmaterialet.  
 
 
6.1.1 Ledaren av programmet 

Programmet har förtydligat vad som gäller för ledare och vem som kan tänkas vara en bra 
ledare för programmet.  
  

Ledaren har i uppgift att  
• gå två korta kurser, där innehållet och metoderna i Steg-för-Steg presenteras. 
• förbereda varje Steg: gå igenom aktiviteter och sammanställa nödvändigt 

material. Förberedelserna tar högst en timme/vecka.  
• kopiera upp material som ska delas ut från disketten.  
• undervisa Steg 1-7 för ungdomar och föräldrar. Steg 8-12 bör helst hållas av 

samma person som höll i de sju första.  
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Detta tolkar jag som om att kursansvariga vill ha kontroll över sitt program, att det inte 
missbrukas och att programmet leds av ledare utifrån kursens mål. Om inte ledare får kursens 
information samt metoden att genomföra träffarna, kan var och en leda sin träff utifrån sitt sätt 
att tolka programmet. Att undervisningen bör ske av samma ledare innebär för ungdomar och 
föräldrar trygghet och gemenskap. Dessutom ges ingen möjlighet till jämförelse mellan ledare 
om de enbart har en och samma ledare.  
 

Ledare för programmet kan vara pensionerade pedagoger och skolledare, eller 
andra med egenskaperna  
• goda presentations- och ledareegenskaper. 
• erfarenheter av arbete med föräldrar och ungdomar. 
• förmåga att vara flexibel med personer och aktiviteter. 
• entusiasm inför familje-stärkande program.  

 
En viktig del är att ledaren håller tiden under både föräldra- och 
ungdomsträffarna, så att de hinner med att gå igenom alla momenten, det 
poängteras att ledaren ska hålla sig inom den tid som är avsedd för varje steg.  
 

Det är väsentligt att ledaren kan presentera och leda träffarna både med ungdomarna och 
också föräldrarna. Att ledaren måste vara flexibel och kunna möta olika sorters människor. 
Kunna diskutera konstruktivt även med människor som inte tycker som hon, och kunna ställa 
upp och genomföra aktiviteter även om det inte är precis de aktiviteter som hon skulle ha valt 
själv. Eftersom programmet har den struktur och de målen är det viktigt att ledaren är 
entusiastisk till familjestärkande program. 
   Tidsbegränsningen kan innebära att träffarna inte tar hela kvällen utan det är den utsatta 
tiden som gäller. Detta är bra både för föräldrar som kanske har lämnat barn hemma men även 
för ledaren som enbart får lön för utsatt tid.  
 
 
6.1.2 Första steget med föräldrarna  

Inledningsvis får föräldrarna en kort presentation av ledaren som hälsar föräldrarna välkomna 
till Steg-för-Steg och berättar lite om sig själv. Därefter görs en spegling av vad ungdomarna 
gjort på sin första träff och en lära känna varandra aktivitet. Därpå visas en film i ca 50 
minuter, vilket inleds med föräldraskap.  
 

Under första föräldrasteget får föräldrarna en introduktion i början av filmen som 
påvisar att programmet Steg-för-Steg inte är ett facit på hur ett perfekt 
föräldraskap ser ut. Enligt filmen är det föräldrarna själva och deras erfarenheter 
som tillsammans med andra föräldrar kan stärka sitt föräldraskap.  

 
Bästa föräldrar! 
Barnuppfostran är ett känsligt ämne. Vem är en bra förälder – vem är inte det? 
Vilken skala ska vi går efter? Kanske är det barnen som har svaren, men inte så 
länge dom är barn eller tonåringar, utan först när dom har blivit vuxna. Då kan 
de betygsätta sin uppväxt på ett distanserat sätt. De föräldrar som har gjort och 
utvecklat det här programmet är inte heller några experter. Och jag hoppas att du 
inte uppfattar programmet som något facit på ett perfekt föräldraskap. För det är 
det inte. Men förmodligen kan vi alla bli tryggare och bättre i vår föräldraroll 
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genom att dela våra erfarenheter med andra föräldrar. Och den hjälpen får vi i 
det här programmet.  
 

Med detta vill programmet att alla föräldrar ska känna sig välkomna och trygga. Att det är 
föräldrarna som ska utveckla sig själva tillsammans med de andra föräldrarna. Programmet 
Steg-för-Steg vill inte framstå som ett facit utan vill bistå med tips, nya sätt och uppmuntra 
föräldraskapet och dess betydelse. 
 
 
6.1.3 Regler  

Under det första steget, gäller både ungdomar och föräldrar, ska det diskuteras vilka regler 
som ska gälla under träffarna. De skrivs ner på ett block och sätts upp inför varje träff.  
 

Ungdomarna ska tillsammans med ledaren sätta upp gemensamma regler och 
konsekvenser som ska gälla under träffarna. Ledaren har i uppgift att se till så att 
reglerna blir specificerade: endast en person talar åt gången, respektera andra 
personers idéer och åsikter, allt som sägs är i förtroende och ska inte föras 
vidare, var och en förbinder sig att vara aktiv och lämna bidrag, inga svar är fel 
(den sistnämnda skrevs till under utbildningen). Reglerna och konsekvenserna 
skrivs ner på ett blädderblock så att de kan sättas upp till varje träff. Även 
föräldrarna sätter upp gemensamma regler, som de alla ska rätta sig efter. Ledaren 
har i uppgift att se till så att regeln sekretess kommer med, så att det som sägs 
under träffarna inte förs vidare utan stannar mellan dem som deltar, detta gäller 
både ungdomar och föräldrar. En annan regel som är viktig i sammanhanget 
främst då det gäller föräldrar, är att man inte ska ge sig på eller angripa enskilda 
personer under träffarna (skrevs till under utbildningen).  

 
Genom att sätta upp gemensamma regler och konsekvenser finns det möjlighet att stärka de 
personer som är lite försiktiga, som är lite osäkra och de som är fåordiga inför större grupper. 
Då ledaren se till så att vissa regler kommer med ges möjlighet att alla ungdomar och 
föräldrar får samma förutsättningar och krav på sig under träffarna. Syftet med regeln 
sekretess är att alla ska ha möjlighet att tala ur sitt perspektiv och ur sin synvinkel och att 
detta då inte skall användas emot dem. Dessutom är det ett sätt att visa respekt för sina 
klasskamrater och sina barns föräldrar. Att ha en regel att man inte får angripa någon enskild 
person under träffarna anser jag vara bra, då föräldrar uppfostrar olika och har olika syn på 
saker och ting.  
 
 
6.1.4 Aktiviteter 

Under träffarna ska ungdomarna respektive föräldrarna göra olika aktiviteter som har olika 
innehåll och syften.  
 

AKTIVITET DRÖMMAR & MÅL. Eleverna får göra en framtidskarta där de själva 
fantiserar om olika framtida drömmar och mål genom att rita, klippa och klistra 
eller skriva på ett indelat A4-ark, de elever som vill får sedan berätta och visa upp 
för sina klasskamrater. När tiden är slut (40 minuter), så ska eleverna skriva på 
små lappar om olika mål och drömma, vilket ledaren sedan ska ställa frågor kring. 
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Eleverna få själva fundera och svara på vad som behövs för att man ska kunna nå 
målen, och vad som skulle kunna stjälpa dem. Här finns det inget rätt eller fel, alla 
utgår ifrån sig själv och sina känslor. De framtidskartor som är gjorda av barn som 
har sina föräldrar med i Steg-för-Steg visas upp på föräldraträffen, även målen 
visas upp. Föräldrarna får reflektera över hur ungdomarna tänker då de får se 
deras framtidskartor. Efter detta steg får eleverna en hemövning där de ska fråga 
sina föräldrar vilka drömmar och mål de hade när de var unga. 

 
Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska drömma och fantisera. Känna en lust inför 
framtiden. Därefter är det meningen att skapa en tanke med vad som kan spoliera en 
framtidsdröm och vad som behövs för att nå sina mål. -Vilket kan resultera i att skolan och att 
följa regler etc. är viktigt och att droger och kriminalitet kan vara förödande. 
Att visa framtidskartorna för föräldrar innebär att de får kunskaper om sitt barns och även 
andra ungdomars drömmar. Detta kan då leda till en dialog mellan barn och föräldrar vid 
senare tillfällen. Genom att ungdomarna får i uppgift att fråga sina föräldrar kring deras 
ungdomsdrömma leder också det till dialog plus att ungdomarna får reflektera över att deras 
föräldrar också har varit unga en gång med drömmar samt se hur det gick, bra eller mindre 
bra, och kanske få svar på varför det gick som det gick. 
 

AKTIVITET STRESS OCH PROBLEM BLAND TONÅRINGAR Föräldrarna ska efter 
reflektion lära sig att det finns olika sorters stress och problem, till följd av en film 
som visar några skådespelande föräldrar som diskuterar hur det är att ha små barn 
eller tonåringar, båda perioderna är oroande men på olika sätt. Det som skrämmer 
de skådespelande föräldrarna är allt de läser i tidningar om knark och om vilken 
oro de har för vad som ska hända deras barn. Utifrån detta får föräldrarna 
reflektera och diskutera över Vilka vanliga problem utsätts tonåringar för? Och 
Vad är allvarliga tonårsproblem?  Här lär sig föräldrarna skilja på vanliga: 
kompistryck, utseendekomplex, fel kompisar, mår dåligt/deppig, problem i skolan, 
problem med kärlek, problem med föräldrarna, för lite pengar och allvarliga 
problem: rökning, alkohol, narkotika, skadegörelse i skolan eller samhället, 
snatteri eller stöld, för tidigt sexuella beteende. (Ledaren ska se till så att dessa 
punkter berörs.) Dessutom kan föräldrar skildra dagens tonårsproblem jämfört 
med när de själva var unga. Denna övning ska enbart ta 5 minuter, och görs med 
videon påslagen och ett timglas som visar tiden. Då tiden är slut sätts musik i gång 
och filmen fortsätter.  

    
Innebörden av denna aktivitet är att ge föräldrarna en möjlighet att förstå skillnaden mellan 
allvarliga och vanliga problem som deras ungdomar utsätts för. Det kan i sin tur leda till att 
föräldrarna inte behöver oroa sig för frekventa problem, då alla ungdomar utsätts för det. Att 
ledaren styr in vissa ämnen innebär att det faktiskt finns vissa allmänna problem som man 
som förälder kan oroa sig i onödan för samt motsatsen att vissa problem är befogade att oroa 
sig över. Syftet är dock att föräldrarna ska lära sig se skillnad. Att föräldrarna får möjlighet att 
reflektera över sina egna erfarenheter av tonårsproblem kan leda till vissa likheter men även 
ökad problematik ang de allvarliga problemen. 
   Filmen är påslagen och ett timglas visar att övningen enbart får ta 5 minuter, ger föräldrarna 
och ledaren en signal om att de måste hålla sig till ämnet och att det enbart gäller en kort 
diskussion och reflektion, men det kan även skapa frustration över att diskussionen inte blir 
färdig.  
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AKTIVITET KÄRLEK OCH GRÄNSER. Denna aktivitet inleds med att en av 
informatörerna på videon berättar om att sätta gränser.  

 
Att sätta gränser är inte alltid så lätt. Men här följer några tips på hur vi kan får 
våra barn att verkligen lyssnar på oss – samtidigt som dom aldrig ska behöva 
tvivla på att vi verkligen älskar dom. För är dom säkra på det, ja, då vill dom 
gärna vara till lags och rätta sig efter mamman och pappan. Men det svåra för de 
flesta av oss att sätta gränser och samtidigt vara kärleksfulla. I synnerhet som vi 
själva är stressade. 

 
Filmen visar att det finns olika sätt att vara förälder på Stränga eller Släpphänta. 
De stränga sätter sina egna intressen i centrum har ett starkt kontrollbehov, säger 
alltid nej och har för många regler. Den släpphänta föräldern ger ofta efter, har 
svårt att sätta gränser, har för få regler och låga förväntningar. Det här 
programmet vill hjälpa föräldrar att finna en medelväg med både regler och 
konsekvenser.  
 
Därefter får föräldrarna se olika scener hur föräldrar löser konflikter med sina 
barn på olika sätt, både med det stänga synsättet och det släpphänta. Efter varje 
konflikt får föräldrarna reflektera och svara på frågor Vad lärde sig barnet om sig 
självt? Vad lärde sig barnet om föräldern? Finns det tid över så kan de diskutera 
vilka beteende som kan resultera i de olika situationerna. Efter detta visas samma 
konflikter som tidigare men då föräldrarna löser konflikten på ett annorlunda sätt. 
Och även här diskuteras samma frågor som tidigare.  

 
Scen 1, Pappa: Amanda, kom hit! Vet du vad klockan är? Du skulle ha varit 
hemma för en halvtimme sen. Man kan tydligen inte lita på dig. Nu får du inte gå 
ut på fjorton dar.  
 
Scen 2, Mamma: Nej, men herre Gud, får jag se på dej!… Har du helt tappat 
förståndet? Och så där har du tänkt att gå ut. Som en… ja, du vet precis vad jag 
menar. Men det blir inget av med det. Gå och sätt på dej något annat… 
anständigt, om jag får be. Och den där krigsmålningen vill jag inte heller se. Så 
gå nu! Nå, nå, nå! 
 
Scen 3, Mamma: Gumman…dags att göra läxorna. 
Dotter: Men mamma, det är mitt favvo-program. Kan jag inte få vänta tills det är 
slut? Snälla, jag lovar att göra dom då. 
Mamma: Jaha Emely, nu är det slut. Kan du göra dina läxor? 
Dotter: Jaaa! Jag gör dem under… reklamen 
Mamma: (Inre monolog: Jag borde verkligen se till att hon stänger av tv:n och 
gjorde läxorna på sitt rum. Men aah… hon tycker ju att det går lika bra framför 
tv:n, så…) 
 
Scen 3 igen, Mamma: Gumman…dags att göra läxorna. 
Dotter: Men mamma, det är mitt favvo-program. Kan jag inte få vänta tills det är 
slut? Snälla, jag lovar att göra dom då. 
Mamma: Emily, det här programmet har just börjat. Vi har ju kommit överens om 
att läxorna går före TV. Spela in det på video om du vill. 
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Det intressant här är att föräldrarna får diskutera hur barnen känner sig och vilken bild de 
skådespelande föräldrarna ger barnen, som i scen 1 och 2 där barnen inte har en chans att 
förklara sig eller får ett alltför hårt straff, eller när modern vill att dottern ska göra sina läxor 
men det slutar med att hon gör som hon vill. Ledaren måste se till så att diskussionen håller 
sig till frågorna och till scenerna. För visst fanns det föräldrar som försvarade sig och sitt 
beteende då de såg de olika konflikterna. Efter kort reflektion ska föräldrarna fylla i ett 
arbetsblad (se bilaga 2). Där föräldrarna ska tänka igenom hur de själva agerar. När de är 
klara ska ledaren förklara vad de olika nummerna står för, udda nummer handlar om att sätta 
gränser och jämna nummer handlar om att visa kärlek. Föräldrarna ska sedan gå igenom 
bladet och leta upp något som de skulle vilja göra oftare. Ledaren talar därefter om att under 
kommande steg kommer föräldrarna att få olika tips och idéer för varje sak på listan.  
   Filmen visar olika sätt att vara som förälder, inget klander eller pekpinnar. Det kan få 
föräldrar att tänka till lite och kanske relatera till sig själva, kanske t.o.m. känner de igen sig. 
Genom att hela tiden lägga upp monologen på så sätt att de i filmen inte är några experter så 
kan det få föräldrarna att lyssna mer på vad de har att säga.   
   Genom reflektionen över vad de skådespelande barnen lär sig om sig själva och deras 
föräldrar, kan föräldrarna komma till insikt om hur ungdomarna upplever saker och ting och 
vilka konsekvenser det kan bli. Sedan kan man tycka att den förste fadern var lite väl sträng 
men å andra sidan så klargörs det lättare om man visar ytterligheter.  
   Scenen som visas två gånger med mamman och dottern, ger två alternativ på hur man kan 
lösa en situation. Inget som säger att det ena är rätt eller det andra är fel. Men då föräldrarna 
själva diskuterar så får de reflektera över hur de själva skulle ha gjort och vad som skulle 
kunna bli bäst för dem båda. Arbetsbladet är en fortsättning på föräldrarnas självinsikt och 
sedan får de veta att Steg-för-Steg kommer att ge dem verktyg att tackla olika problem med. 
Detta kan innebära att föräldrarna tycker att programmet verkar bra och vill fortsätta att delta. 
 
 

AKTIVITET KOMPISTRYCK Under aktiviteten kompistryck ska eleverna först 
fundera ut olika typer av kompistryck, som ex röka, ljuga. Därefter får de se en 
film på hur man skulle kunna stå emot sådant som man inte vill eller får göra. 
Filmen visar olika scener där kompisar utsätter sina vänner för tryck, ett exempel 
är två tjejer som sitter och snackar och plötsligt säger den ena att hon vill ha en ny 
tröja men hon har inte råd. Hon föreslår att kompisen ska följa med henne i 
affären och uppehålla expediten så att hon kan sno tröjan. Detta vill inte kompisen 
men hon vet inte riktigt hur hon ska ta sig ur det då hon vill vara en vän. Scenen 
visas igen men då använder hon sig av verktygen: 

 
1 Ställ motfrågor. 
2 Sätt namn på problemet. 
3 Säg kompisens namn och föreslå något bättre.  

 
Ungdomarna får därefter träna rollspel två och två med olika förslag till kompistryck: snatta 
godis, fuska på provet, dricka öl, stjäla sprit ur barskåpet mm. De elever som vill kan få göra 
det inför klassen. Kompistryck är en viktig del i programmet och det tas upp vid flera 
tillfällen, men på lite olika sätt. Familjefesten del 1, ska föräldrar och ungdom träna mot 
varandra för att föräldrarna ska förstå att det är inte alltid är så lätt att stå emot och att det 
finns orsak till varför ungdomarna gör vissa saker mot sin vilja.  

25 



 

   Innebörden av filmsekvenserna kan vara att ungdomarna känner igen sig och/eller 
reflekterar över en situation som kanske kan hända eller har hänt, eftersom scenerna visas 
flera gånger först utan kompistryck verktyget och sedan med.  
 
 
6.1.5 Familjefesten.  

Varje del avslutas med en fest där både föräldrar och ungdomar ska delta. Den bör vara lite 
festlig men något gott att förtära, ibland bjuder skolan eller så gör man ett stort knyte. Det 
leder till att kvällen kan blir trevlig och minnesrik. 
 

DEL 1. Kvällen börjar med en lek Hur bra känner vi varandra? Föräldrarna går ut 
och ungdomarna ska skriva ner deras föräldrars favorithobby, favoritmat, m.fl. 
När föräldrarna kommer in får de samma frågor som ungdomarna, så får de se om 
de ”känner varandra”. Därefter är det ungdomarnas tur. Detta är en 
kommatillsammansövning, där det blir många glada skratt. Sedan visas en film 
som handlar om kompistryck.  

 
Jan: Det är svårt att vara tonåring idag. Det är trycket och förväntningar från 
både skola, föräldrar och kompisar. Och ibland kan dom unga känna ett starkt 
tryck och förväntningar från kompisarna om att ställa upp på såväl vanliga 
dumheter som i värsta fall allvarliga olagligheter. 
Johanna: Och detta gör det ännu svårare att vara förälder. Vi föräldrar vill ju att 
våra barn ska få vara friska och klara sig bra i livet. Men vi vet också att trycket 
på våra tonåringar är hårt. Så föräldrarna oroar sig över att ungdomarna ska 
råka ut för problem eller in i nåt som verkligen kan skada dom. 
Jan: Men när föräldrar och barn kan samtala, när barnen känner sig trygga att 
komma till föräldrarna med problem och när föräldrarna lyssnar och hjälper dom 
att hitta lösningar, då tjänar alla på det.  

 
Filmen visar en scen där en son berättar om en kompis som har börjat röka för sin 
pappa och mamma, de vill att sonen ska kunna ha kvar kompisen trots rökningen. 
Så tillsammans med sonen tränar de utifrån kompistryck-frågorna som sonen har 
lärt sig i skolan. Ställ motfrågor. Sätt namn på problemet, Säg kompisens namn 
och föreslå något bättre.  
 

Detta ger sonen en möjlighet att träna mot sina föräldrar och som då ger honom ett förtroende 
att de litar på honom och att de samtidigt ger honom argument emot rökning.  
   Det är både viktigt och berikande att det finns en dialog mellan föräldrar och barn. Föräldrar 
och ungdomar som är på familjekvällen får sedan träna samma aktivitet. Genom att 
föräldrarna får agera både som påtryckare och motståndare ger de sina barn olika argument 
för att inte röka (i det här fallet) och gör det utifrån sitt språk och med sina erfarenheter. 
Dessutom ges det möjlighet till diskussion.  
 

DEL 2. Kvällen börjar med en övning där föräldrar och ungdomar oberoende av 
varandra, ska svara i grupp på dessa frågor och sedan gemensamt svara så att de 
får höra vad de andra anser  
 
Arbetsblad Olika synsätt 
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• Vilka tider ska gälla för att komma hem på vardagskvällar och på helger? 
• Ska föräldrar tillåta snusning och rökning? 
• Hur länge ska man får prata i telefon/sitta vid datorn? 
• Vad ska man hjälpa till med hemma? 
• Ska man få se barnförbjudna filmer på TV/video? 
 

Denna aktivitet visar att de har olika synsätt och att det kan vara skillnad mellan föräldrar och 
ungdomar men även att det kan vara olika inom ungdoms- och föräldragruppen. Inte för att de 
accepterar det men de kan i diskussionen få höra hur andra tycker och har det. Och det kanske 
kan styrka föräldrarna i sina beslut. 
 

Därefter får de se en film: Stefan (sonen i familjen) stoppar ner ett sex-pack öl i 
sin ryggsäck. När han är på väg ut ur huset lovar han sina föräldrar att inte dricka 
alkohol. Stefan är sedan ute och festar med sina vänner och ramlar hem vid utsatt 
tid halv ett. Mamman hör och konstaterar att han är hemkommen. På morgonen 
ringer telefonen och mamman får veta att sonen har druckit.  

 
Diskussionspapper till filmen Jag lovar 
1 Är det vanligt att ungdomar inte berättar hur mycket de dricker för sina 
föräldrar? 
2 Hur tycker ni föräldrarna ska agera i slutet av filmen? 
3 Hur ska en bra förälder vara? 
4 Hur ska en bra tonåring vara? 
 

Innebörden av aktiviteten är att föräldrar och barn får diskutera de frågorna som de tycker är 
mest intressanta och efter en stund berätta hur de tänker. Detta tvingar dem att öppna upp för 
en dialog och att diskutera ett ämne som kan vara känsligt, vilket kan göra det lättare den 
dagen det händer i verkligheten. Dessutom har de sett en film tillsammans som handlar om 
alkohol och fylla, detta kan leda till att föräldrarna talar om för sina ungdomar hur de ser på 
fylla och alkohol och det som händer i filmen.  
 
 
6.1.6 Spegling av ungdomarnas träffar. 

Vid varje föräldraträff görs en spegling av vad ungdomarna har gjort under sin senaste träff 
och hur det gick. Det är viktigt att ledaren håller sig till regeln att allt som sägs under 
träffarna ska vara i förtroende så att hon inte säger vad enskilda ungdomar har sagt eller 
uttalat sig så att föräldrarna förstår exakt vad de olika ungdomarna har gjort.  
 
Detta kan anses vara konstigt att ledaren inte berättar hur ungdomarna har varit och vad de har 
berättat. Eftersom föräldrar vill veta vad ens barn gör och de vill gärna kunna ”fostra”. Men 
om ledaren skulle tala om vad vart och ett barn säger och gör skulle eleverna inte ha 
förtroende för ledaren, och inte tala fritt under träffarna. Speglingarna ger föräldrarna en bild 
av vad ungdomarna har gjort och en möjlighet till diskussion med sina barn. Jag har uppfattat 
att speglingarna är mycket uppskattade. 
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6.1.7 Mamma och pappa deltar 

Då både mamman och pappan är med på träffarna får de ibland vara tillsammans under 
diskussioner, men under flera aktiviteter och övningar ska de inte diskutera tillsammans. Ex 
steg 3, sida 4, aktiviteten Att bli tagen för givet. Där föräldrarna ska diskutera och berätta om 
saker de gör som andra tar för givet. Och även försöka finna något som deras barn gör som de 
tar för givet.  
 
Det är bra att föräldrar inte ska diskutera vissa delar tillsammans då det finns risk för att det 
inte blir en diskussion utan mer som anklagelser. Dessutom får de inte möjlighet att diskutera 
hur andra har det och hur andra ser på deras idéer. 
 
 
6.1.8 Sammanfattande reflektioner 

Sammanfattningsvis tolkar jag det som om att det finns två pedagogiska utformningar på 
Steg-för-Steg program, det ena är på själva innehållet och hur det är upplag. Det andra är på 
ledarskapet, hur ledarna ska förhålla sig.  
 
Steg-för-Steg programmets pedagogiska utformning då det gäller programmets innehåll, 
uppgifter och arbetsmetod är socialkonstruktivistisk på så sätt att programmet är upplagt så att 
både föräldrar och ungdomar deltar och att de utgår ifrån sig själva och sina erfarenheter. De 
uppgifter, ämnen eller övningar som ingår i programmet handlar om att föräldrar och barn 
själva ska lära sig utifrån sin kultur och det som de redan känner till. Med hjälp av 
programmets verktyg kan de diskutera och lära sig nya vägar att gå.  
   Programmet har en mängd olika aktiviteter och övningar där ungdomar och föräldrar ska 
diskutera och reflektera över hur de har det: i relationen dem emellan och hemma, och hur 
detta kan förändras. Programmet kommer enbart med tips och förslag på hur man kan vara 
eller hur man kan lösa konflikter. Tack vare programmets aktiviteter och övningarna ges det 
möjlighet till socialkonstruktivistisk lärande.  
   Förändring kan ske genom att föräldrar och ungdomar får olika verktyg som de diskuterar 
med andra föräldrar respektive ungdomar, de får reflektera över verktygen, de får 
öva/praktisera dem i verkligheten. Vilket också kan leda till nya stukturer/nya sätta att lösa 
konflikter eller i mötet med andra människor.  
   Programmet säger inte vad som är rätt eller fel utan det visar enbart hur det kan se ut i 
verkligheten, sedan överlåter programmet till åhörarna att själva fundera och komma fram till 
olika saker. Genom reflektion och genom att de får höra vad andra tycker. Här kan de få 
motargument på sina egna förslag och åsikter, vilket kan leda till att de få nya sätt att se på 
saker och ting och att det finns många olika sätt att lösa t.ex. konflikter.  
 
Den pedagogiska utformningen då det gäller ledarskapet är annorlunda, här ges inte samma 
möjlighet till reflektion, och nytänkande. Ledarna ska hålla sig till programmet och inte ändra 
eller hoppa över några övningar. Det är viktigt om man ser till programmets helhet, då 
programmet vill att alla föräldrar och ungdomar ska få ta del av alla delarna. Om jag ser till 
programmets helhet ur ett kognitivistiskt perspektiv, då den lärande själv konstruerar sin 
kunskap. Genom att deltagarna få ta del av de olika verktygen och övningarna som är 
integrerade med varandra,  är det viktigt att ledarna håller en låg profil och varken ändrar eller 
kommenterar vad som är rätt eller fel. Enligt programmet ska ledaren bortse ifrån sig själv 
och sina egna åsikter. Bruners tanke om att ledare ska vara vägvisare och låta ungdomarna 
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och föräldrarna, själva upptäcka sitt sätt att vara. Detta ges möjlighet till i Steg-för-Stegs 
pedagogiska utformning där ledaren ska leda och låta deltagarna själva söka sin kunskap 
genom diskussion med sina kamrater. Ledaren ska inte föra en monolog utan det ska föras en 
dialog mellan deltagarna.  
   Ur ledarens perspektiv ses programmet som om det enbart finns ett sätt att utföra det och det 
är att följa det till punkt och pricka. Om jag ser detta ur ett behavioristiskt perspektiv där de 
bortser från det inre medvetandet och känslorna, och istället ser människans beteende som 
styrs av yttre stimulering och belöning. Ur detta perspektiv så ska ledaren bortse från sina 
känslor, erfarenheter och sin intuition.  
 
 
 
6.2 Intervjuer 
Jag har valt att djupintervjua tre personer som jag har gett namnen Jonna, Tove och Klara. De 
har alla erfarenhet av att vara ledare i programmet Steg för Steg. Ledarna har arbetat med 
programmet under 2004-2005, vilket innebär att de har genomfört programmet en gång med 
var sin grupp elever och deras föräldrar. Dessa intervjuer kommer jag att beskriva i tre 
berättelser, hur de ser på programmets upplägg och om det har haft någon påverkan. I 
sammanfattning kommer jag att tolka respondenternas syn och vilken påverkan programmets 
upplägg har haft på ledarna.  
 
 
6.2.1 Jonna  

Jonna hade ingen direkt erfarenhet av att arbeta med ANT innan Steg-för-Steg. Hon är en 
person som vill ha kontroll över vad som ska ske, därför tog hon på sig ledaransvaret även på 
ungdomsdelen. Hon tycker att det har varit lätt att arbeta med Steg-för-Steg programmet dels 
för att programmet är gjort för personer utan erfarenheter av att stå inför en större grupp. Och 
dels för att det har varit så styrt, allt står klart och tydligt vad som ska göras och sägas. 
Eftersom Jonna inte hade så mycket erfarenhet har programmet underlättat för henne i sitt 
ledarskap.  
 

Jag är inte van att stå och undervisa eller föreläsa inför en grupp människor eller 
ungdomar på 25 personer och då föreläsa om ämnen som är viktiga som i det här 
fallet handlar om alkohol, narkotika och tobak. Dessutom ska åhörarna lära sig 
någonting. Har man ingen erfarenhet av detta så kanske det är ganska bra att 
följa ett program. Visserligen ska man inte läsa innantill men när man inte vet 
vad som ska göras då kan vara bra att kunna titta i programmets manual och läsa 
exakt vad som ska göras. Detta tyckte jag kändes bra, eftersom jag inte är en 
person som kan läsa in ett ämne och sedan föreläsa om det. Så jag tyckte att 
programmet var tryggt och ganska bra för mig. 

 
Jonna berättade att hon fick klart för sig redan under Steg-för-Steg utbildningen att hon enbart 
skulle förmedla programmets innehåll. Hon tyckte att det var lite ansträngande att inte få 
komma med inlägg och styra upp träffarna. Då det gäller föräldrarnas diskussioner ville hon 
gärna komma med inlägg utifrån sig själv och sina åsikter, hon har i sin utbildning lärt sig att 
diskutera och argumentera för sin sak. Men hon sa att hon lärde sig då hon insåg att det 
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viktiga var att föräldrarna talade med varandra utifrån sina perspektiv och att de delade med 
sig av sina erfarenheter.  
 

… diskussionen mellan föräldrarna som är det viktiga. Jag är ju ledaren som 
bara, har hand om kvällen. Föräldrarna kommer dit, de pratar med varandra, och 
då de hade frågor till mig så svarar jag naturligtvis 

 
Givetvis berättade hon om sina erfarenheter och sina åsikter då föräldrarna frågade henne. 
Jonna försökte att inte ha egna åsikter under ungdomsträffarna men det var svårt. Hon kunde 
även känna en viss frustration över att inte få berätta mer, men hon slappnade av efter några 
steg när hon insåg att både ungdomarna och föräldrarna skötte sig bra utan hennes åsikter, hon 
kände att hon inte behövde lägga sig i. Hon övergick till att vara en betraktande ledare istället 
för en aktiv diskussionsledare men hon var ändå inte passiv.  
 

Efter ett par steg slappnade jag av när jag såg att de skötte sig bra. Jag behövde 
inte lägga mig i. Och det gällde nog både med ungdomarna och föräldrarna.  

 
Jonna kunde även känna en viss frustration över att inte själv styra över situationen. När hon 
upplevde att en övning var bra och ville fortsätta med den. Även när hon hade tidspressen på 
sig att gå vidare för att hinna med alla uppgifterna och då hon var tvungen att genomföra allt 
som stod i programmet. Det var främst i början hon kände frustration, då hon ville styra 
diskussionerna men när hon insåg att det viktiga i främst föräldradelen var att föräldrarna 
diskuterar utifrån sin situation och dem emellan så släppte frustrationen. Hon tror inte själv att 
det har stört hennes ledarskap.  
 

En frustration över att man inte får jobba vidare med det som fungerar i gruppen, 
just för tillfället, utan att man måste gå vidare till nästa uppgift. Jag får ju inte gå 
över tiden är jag ju tillsagd. (Men sedan måste jag säga att jag inte har kört 
precis som det står i programmet, alla 12 stegen, utan jag har hoppat över eller 
kört vidare.) 

 
Då det gäller de 17 verktygen som programmet har i syfte att dela ut, har Jonna varit noga 
med att tala om att allt inte passar alla. Trots att Jonna inte tyckte om alla verktygen så 
förmedlade hon dem till deltagarna eftersom verktygen ingick i programmet. Detta ledde till 
att hon kom till insikt om att verktyg som hon själv inte trodde på, faktiskt fungerade för vissa 
familjer.  
 

… att allt inte kan passa alla och dessutom har det ibland varit saker som kanske 
jag har tyckt låter löjliga. Men då har det hänt att föräldrarna tyckt att det har 
varit jättebra. Så det har ju varit åt det hållet med. Då har jag tänkt - Jaha. Det 
var kanske bra ändå! 

 
Jonna tyckte att det var bra frågeställningar och bra övningar på ungdomsdelen, då de jobbar 
mycket med relationer och kompistryck. Vilket är viktigt när man börjar sjuan då klassen är 
ny. Hon tycker att det är bäst att ha programmet i sjuan främst för att klasserna delas i sexan 
och ombildas till sjuan och då får ungdomarna nya kompisar, de lär känna andra och får nya 
intressen. Dessutom kommer de upp i tonåren. Jonna anser att mellanstadiebarnen är för unga 
då varken alkohol eller tobak är aktuellt, oftast i alla fall. Hon tycker att det är bra och viktigt 
att ungdomarna får programmets innehåll i undervisningen.  
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 Jonna styrde upp eleverna utifrån sina erfarenheter och sina åsikter trots att hon 
enbart skulle leda programmet och handleda det som står i manualen. Eftersom 
hon upplevde att vissa elever var negativa till programmet då hon fick 
kommentarer som -Vi är en skitbra familj jag skulle aldrig börja röka. -Jag 
dricker inte. -Vi har det jättebra i vår familj. Hon fick även positiva kommentarer 
som -Oh jag har kommit min mamma och/eller pappa mycket närmre. Vilket 
gjorde henne glad och positiv till programmets innehåll.  

 
Enligt Jonna har det varit enklare att genomföra föräldraträffarna än ungdomsträffarna, 
eftersom videon har styrt halva tiden. Jonna tyckte att det var lätt att arbeta med 
videokonceptet eftersom det inte krävde så mycket av ledaren, men hon kände sig osäker 
inför den första gången då hon inte visste hur föräldrarna skulle reagera. Jonna tyckte att 
videon var en stor hjälp då det uppstod diskussioner som inte gällde ämnet, då avbröt videon 
och styrde om diskussionerna. Jonna tror att hon hade haft svårt att avbryta och att be 
föräldrarna byta ämne. Jonna tyckte det var synd att det var så få föräldrar som kom på 
träffarna när hon insåg hur viktigt det är med den sociala kontakten som uppstod mellan 
föräldrarna och dessutom undrade hon om föräldrar inte tycker det är viktigt att lära känna 
sina barns kompisars föräldrar.  
 

För att jag har ju det som hjälp om det skulle vara så att det uppstår en 
diskussion som man inte vill ha. Då vet dom redan att, nu börjar tiden ta slut För 
det har jag ju talat om tidigare att när tiden tar slut och filmen börjar. Då får ni 
fortsätta diskussionen efter filmen. Och då vet dom det. Att nu fortsätter filmen 
säger jag. Är det då en diskussion som jag inte tycker passar här, då kan det ju 
vara positivt, då är det lättare för mig att gå in och bryta. Än att jag kanske ska 
gå in och bryta och säga att nu ska vi diskutera det här istället, det är ju mycket 
svårare. 

 
Jonna berättade att vissa föräldrar tyckte att träffarna var jättebra och att de har lett till bra och 
givande diskussioner hemma med sina ungdomar. Dessutom hade några börjat umgås på ett 
helt annat sätt med sina barn och dessutom fungerade gränssättningar och regler mycket 
bättre. Detta fick Jonna att känna sig positiv och intresserad av programmet.  
 

… de här träffarna är skitbra för oss, vi har aldrig diskuterat så här och prata så 
här mycket i hela våra liv. Vi har fått en jättebra dialog och vi gör saker 
tillsammans. Det här med att sätta gränser och regler, det funkar mycket bättre 
nu 

 
Jonna berättade att hon upplevde att det var jätte viktigt att man höll sig till programmets 
punkter, tider och inte ändrade, hoppade över eller la in sina egna åsikter. Men när föreläsarna 
under utbildningen berättade vad de skulle stryka i programmet så blev Jonna lite kritisk och 
ifrågasättande. Hon funderade på vad som säger att det inte fungerar när hon har det, om det 
nu finns med i programmet. 
 

… det var jätteviktigt att man följer programmet. Under utbildningsdagarna gick 
man igenom nästan ordagrant hela programmet. Föreläsarna sa till och med vad 
som skulle sägas. De sa t o m vad vi skulle stryka - Stryk det här, det tycker inte vi 
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passar bra av egen erfarenhet. Vad är det som säger att det är dåligt när jag ska 
använda mig av det!? Det kan ju funka jättebra i min grupp!  

 
Då det gäller innehållet i programmet och dess olika övningar hade Jonna många åsikter om 
hur programmet skulle kunna se ut eller hur en övning skulle kunna förbättras. Jonna tyckte 
att det var helt okej att använda sig av arbetsbladen, framför allt de då eleverna och 
föräldrarna skulle ta ställning för någonting. Vissa blad tyckte Jonna var meningslösa på så 
sätt att de skulle fyllas i av elever/föräldrar och sedan bara samlas in. Genast hade hon åsikter 
om förändringar av dessa stenciler, inte att man skulle ta bort dem utan förändra själva 
genomförandet av uppgiften.  
 
Själva förberedelsen har fungerat bra och hon har alltid känt sig förberedd. 
 
Då Jonna ser till skillnaden mellan del ett och två var den största skillnaden att hon kände 
föräldrarna och att det var betydligt färre deltagare. Detta var också anledningen till att Jonna 
förändrade själva upplägget då programmet var gjort för betydligt fler deltagare. Detta ledde 
till att hon själv var mer aktiv i diskussionerna. Jonna upplevde att programmet var mindre 
styrt under andra delen. 
 
På frågan vad Jonna har lärt sig av att vara ledare i programmet Steg-för-Steg är att hon inte 
ska lägga sig i. Hon ska inte ha sin egen uppfattning och åsikter utan det är deras åsikter i 
deras diskussion som var det viktiga. Främst då det gällde föräldrabiten, eftersom Jonna trots 
allt upp styrde ungdomarna under deras träffar, men även här var det viktigt att eleverna fick 
diskutera utifrån sitt perspektiv. 
 

… att man inte  ska lägga sig i. Jag ska inte ha min egen uppfattning och åsikter 
utan att det är deras åsikter i deras diskussion som var det viktiga. 

 
 
 
6.2.2 Tove 

Tove har en gymnasial utbildning och viss erfarenhet av ANT undervisning då hon har varit 
med när lärare har haft ANT undervisning, i form av att eleverna själva fick välja ämne som 
de läste in sig på och redovisade. Tove valde att ta huvudansvaret för ungdomsdelen.   
 
Tove tyckte jättemycket om upplägget även om hon ansåg att det var lite för detaljerat och 
strukturerat. Men hon hade förståelse för detta då hon trodde att programmet var upplagt för 
att passa olika typer av person. Tove var mycket positiv till kursmaterialet som i detalj 
beskrev allt som skulle sägas, förekomma och göras.  
 

… programmet ska passa alla olika typer av ledare. Det kan vara en lärare, en 
fritidsledare eller det någon med helt andra erfarenheter som bara är intresserad 
av ämnet. De som inte har erfarenhet av att arbeta i skolan behöver ha ett 
strukturerat program. 

 
Vid ett tillfälle hade hon t.o.m. läst en hel videofilm innantill, då hennes video inte fungerade. 
Hon tyckte att det var ganska enformigt men gjorde det eftersom det ingick i programmet. 
Själva videokonceptet underlättade i Toves ledarskap, det var ett stöd för henne då det 
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kontrollerade föräldrarna tidsmässigt. På detta sätt visste Tove att träffarna inte skulle pågå 
mer än de 2 timmarna som var utsatta, och det tyckte hon var skönt. Dessutom kände Tove att 
videon gav henne trovärdighet och kompetens inför föräldrar som var äldre än hon själv och 
som var ifrågasättande och hade sakkunskaper.  
 

På föräldrabiten var det ett stöd. Där fick ju inte föräldrarna någon extra tid 
under filmens gång. Hade man stängt av filmen hade de säkert börjat prata, först 
om det de skulle och sedan hade de kommit in på allt annat. Så där kändes det 
tryggt att veta att jag inte ska vara här mer än två timmar. Det hade nog lätt blivit 
flera timmar annars.  
Samtidigt vissa föräldrar var ju betydligt äldre än vad jag var, hur trovärdig är 
jag då? Jag hade något par då som båda var lärare och förståsigpåare. Hur 
trovärdig var jag då om jag inte hade haft det här, manualen, videon, etc. 

 
 
Trots att ledarna inte fick ändra eller avvika från programmet gjorde Tove det då hon ansåg 
att det blev bättre för eleverna. Detta gjorde hon för att hon ville vara trovärdig och det är man 
inte om man gör något som man inte tror på. Det intressanta är att hon var väl medveten om 
att hon avvek från programmet.  
 

… jag såg till eleverna, att det måste vara bra för dem och då var jag tvungen att 
ändra lite. Jag struntade i att jag inte fick för jag kan ju inte genomföra något jag 
inte själv tror på, då blir jag inte trovärdig. Och trovärdigheten är viktigt 
 

Då Tove arbetade med eleverna kände hon att hon ville utgå ifrån ungdomarna, då hon själv 
eller eleverna inte tyckte om en uppgift eller ett ämne ändrade hon lite i programmet. Så att 
det blev bra utifrån sitt och deras perspektiv och erfarenhet. Men vissa övningar som exempel 
att upprepa kompistryck ansåg hon vara nyttigt och kunskapsgivande då brydde hon sig inte 
om vad eleverna tyckte. Programmets tidschema fick Tove att känna sig trygg, för det gav 
henne auktoritet över eleverna.  
 

… trygghet för då visste eleverna att jag styrde dem. Jag sa ifrån att nu har ni en 
kvart på er. 

 
Hon kunde t.o.m. hota eleverna lite med att de skulle få arbeta på rasten, vilket hon inte hade 
gjort om det inte funnits en tidsangivelse och om det inte var så viktigt att alla delarna skulle 
göras. Då skulle hon ha låtit eleverna klippa och klistra länge och dessutom hjälp dem. Hon 
kunde tycka att det var svårt att hålla tiden det första steget men lärde sig snabbt att själv 
strukturera upp sig för att hinna med alla delarna i programmet. Hon ansåg att eleverna gjorde 
det som skulle göras.  
 

… de kanske hade suttit och jämfört bilder och klippt och klistrat. Nu visste de att 
de måste göra det nu!  Det viktiga var inte hur det blev utan att det blev något. 
… då hade jag nog låtit dom sitta och klippa jätte länge. Och hjälp någon,  
 

Tove ansåg sig inte bli stressad av tidsbegränsningen då hon själv har arbetat i skolan tidigare, 
men hon hade förståelse för att det skulle kunna skapa en frustration för dem som inte har 
arbetat i skolan tidigare då de vill hinna med att få svar av alla. Hon ansåg sig ha kunskap om 
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att man kan inte hinna med att lyssna på varenda elev som dessutom kanske inte vill säga 
något.  
 

… lyssna på varenda elev, som kanske egentligen inte vill säga något. Det kan jag 
tänka mig att det kan ha känts snärjigt för många.  

 
Föräldradelen var enligt Tove bra upplagt, då det gav föräldrarna olika tips och inte en massa 
pekpinnar, detta kunde Tove själv ställa upp på då det inte gav föräldrarna dåligt samvete. 
Dessutom gillade Tove att programmets upplägg hjälpte henne att styra upp föräldrarna i 
deras diskussioner.  
 

…ge olika verktyg som föräldrar kan använda sig av i fostran av sitt barn. 
Programmet har inte en massa pekpinnar utan det handlar om tips… 
…att veta att vad som ska vi göras och att det tar 5 min och nu ska vi se den 
filmsekvensen i 10 min. Annars spårar föräldrarna ut och pratade om allt möjligt. 
Det gjorde de delvis, men eftersom filmen gick så avbröt den föräldrarna… 

 
Tove hade en del synpunkter på själva programmets innehåll, hennes uppfattning är att elever 
i sjuan inte dricker alkohol, så därför tyckte hon att alkohol hade fått för stort fokus. 
Dessutom tyckte hon att filmerna inte var verklighetstrogna då de var lite för perfekta eller 
motsatsen.  
 

… de lite glamorösa de var antingen den perfekta familjen eller så var det den 
familjen drack sig halvt berusade.  

 
Anledningar till att Tove valde att arbeta med Steg-för-Steg var programmets upplägg och 
material. Hon förstod snabbt under utbildningen att det inte krävde mycket av henne och att 
det var mycket lättarbetat och allt fanns serverat. Att arbeta med stencilerna och 
diskussionsunderlagen var både bra och enkelt även om det fanns ett diskussionsämne som 
var irrelevant, men just det ämnet kunde hon bortse ifrån.  
 

Hon ansåg att de var bra att dra igång en diskussion med. Syftet med programmet 
var i första hand att föräldrarna skulle bilda ett nätverk och då var det viktigaste 
att de prata med varandra och egentligen inte om vad. 

 
Den största förändringen med Tove enligt henne själv, var att hon lärde sig att blir mer 
strukturerad när det gällde tiden för att hon skulle hinna med alla delarna. 
 

Att jag prata i si och så många minuter om det, eller det ska jag göra så länge 
innan jag går in på nästa område. Nu vet hon att hon inte ska stå och pladdra om 
allt möjligt. 

 
 
 
 
6.2.3 Klara 

Klara har en högskoleutbildning och har god erfarenhet av att arbeta ANT med ungdomar och 
vuxna. Klara var den som tog ansvaret över elevbiten. 
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Klara var mycket positiv till programmet då det riktar sig till både ungdomar och deras 
föräldrar. Hon är av den uppfattningen att det är föräldrarna som grundläggande påverkar sina 
barn, dessutom innehåller programmet familjestärkande övningar vilket tvingar föräldrar och 
barn till att ha dialoger. Tack vare den kunskap som Klara har försökte hon hålla sig till 
programmets ramar men när hon upplevde att åhörarna redan kunde eller kände till ämnet så 
kunde hon slopa en uppgift. Då hon fick frågor kring narkotika och andra ting som hon kände 
till utifrån sin erfarenhet så föll det sig naturligt för henne att berätta vad hon kände till och 
hur hon såg på saker och ting. Men i stort höll hon sig till programmet.  
 

 Jag tycker att det är väldigt positivt att arbeta både med elever och deras 
föräldrar. Det tycker jag har varit den största vinsten. Då det är föräldrarna som 
påverkar sina barn och i det här programmet jobbar man mycket med att stärka 
relationerna och där ser jag en jätte stor insats. Föräldrarna tvingas att prata 
kring olika saker med sina barn och barnen får också tänka efter, de får bland 
annat skriva brev till sina föräldrar. Programmet ger barnen möjlighet att skapa 
en dialog med sina föräldrar och föräldrarna med sina barn som de kanske inte 
hade haft tidigare. Det vet man ju inte men jag tror ändå att det finns en vinst med 
detta programmet som det då är upplagt.   

 
Klara var lite dubbel och väl medveten om det då hon tycker att det var skönt att hålla sig till 
programmet men samtidigt hade det varit kul att själv få lägga upp arbetsplanen. Anledning 
till att det var skönt var att det inte krävdes mycket tänkande, inte mycket tid till 
förberedelser. 
 

… jätte skönt att hållit sig till ramen, men samtidigt hade det varit kul att få lägga 
upp det på det andra sätt … jag har inte behövt lägga ner en massa tid på 
planering vilket hade krävt om jag skulle lägg upp det själv. Så på så sätt har det 
ju varit jätte skönt. 

 
Att genomföra vissa bitar då det står att man ska, har fått Klara att kände sig mycket 
frustrerad. Främst då ungdomarna inte ville göra vissa övningar, dessutom är hennes 
inställning att man inte ska tvinga någon att göra något mot sin vilja. Samtidigt kunde hon 
känna en frustration då hon förstod att eleverna missar vissa bitar då de inte gjorde ex. 
rollspelen. Klara kände dessutom att hon ville hinna med allt som stod i programmet, så det 
orsakade att hon inte tog den tiden som hon kanske borde.   
 

Det här med att vara tyst en stund och invänta svar på frågor, istället så drev jag 
på och började med nästa övning. Anledningen var att tiden inte fanns.   

 
En annan anledning till att Klara höll sig till programmet var att hon hade uppfattat att 
programmet var vetenskapligt belagt. Och att det funkar då det fullföljs och att alla delarna 
kommer med i själva utförandet. Om ledarna ändrar i programmet kanske det inte blir samma 
goda resultat. 
 

Programmet är vetenskapligt belagt, att det funkar och att det funkar när det ser 
ut som det gör. Om ledarna ändrar i programmet så vet man inte hur resultatet 
blir. Det kan vara en garanti för att det ska bli samma resultat. Detta kan vara 
anledningen till att ledarna måste hålla sig inom programmets ramar. Jag vet inte 
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varför det är så himla strikt. Men anledningen kan vara att man har forskat på 
detta, det här upplägget är bra och det ger ett resultat att det är 

 
Även om programmet var tillrätta lagt med citat så skrev Klara om den texten med egna ord 
då hon ville att det skulle komma ifrån henne. Hon tyckte att det var bra att det fanns med i 
manualen så att det fanns möjlighet att titta tillbaka om hon kom av sig.  
 
Eftersom Klara hade god erfarenhet av att arbeta med ANT kände hon sig ganska lugn, även 
om hon hade i bakhuvudet att hon skulle hinna med alla bitarn kände hon sig inte stressad av 
att hon var tvungen. Att det var inte hela världen om hon inte hann eller om hon la till något 
annat. Men hon underströk att hon hann med alla uppgifter. 
 

… jag hade det hela tiden i bakhuvudet, Det måste vi hinna med. Men samtidigt är 
det inte hela världen om jag inte gör det. Eller om jag hinner med det och lägger 
till lite. Så där kände jag mig ganska flexibel 

 
Videokonceptet kändes lite konstigt i början då hon aldrig hade arbetat med detta tidigare, 
men hon tyckte att det fungerade bra och att det förtydligade budskapet. Klara tror inte att hon 
ensam hade klarat av att  förmedla allt som sades på filmerna. 
 

… det behövdes för att förtydliga programmets budskap. Det hade varit väldigt 
svårt att förmedla fram allt själv, det hade i princip inte gått. Jag tycker att det 
var väldigt bra video, de var informativa och förde fram budskapen väldigt bra.  

 
Klara upplevde att uppgifterna tog mycket längre tid än beräknat och att det kunde bero på 
gruppen. Men hon kände sig lugn då hon höll reda på när hon skulle börja och sluta, hon fick 
flexa lite med övningarna. Dessutom hade Klara fått veta att det var bättre att slopa något i 
slutet av steget än att hoppa över något. 
 

… höll reda på när jag skulle börja och sluta och sedan anpassade jag där efter. 
Det gick inte att hålla att extakt tiden fem minuter eller 20 minuter för 
övningarna. Utan jag fick flexa lite, den första övningen tog kanske fem minuter 
längre och då fick man minska ner på nästa. 
 

Då det gäller hemuppgifterna upplevde Klara att dessa funkande inte så jätte bra, eleverna tog 
inte dessa på allvar. Klara själv tog dessa på allvar då hon skrev egna lappar till de 
hemövningarna som jag delade ut och sedan gick vi igenom dem nästa gång. Klara hade en 
idé att låta läraren dela ut hemövningarna, så kanske eleverna tar dessa lite mer på allvar. 
Kanske kan det ändå vara så att Klara inte tog hemövningarna på allvar, då det inte var hon 
som hade satt ihop övningarna. En annan anledning till att hemövningen inte togs på allvar 
kan ha varit att uppföljningstiden enbart var 5 minuter. Klara kan ha känt en viss press på sig 
då hon var tvungen att hinna med alla övningarna och det kan ha gjort att hon inte tyckte att 
hon hade tid att invänta svar av alla eleverna. Hon visste ju att det var många övningar som 
tog längre tid än utsatt. Men Klara tyckte ändå inte att hon hade jäktat över programmet utan 
hon tog det med ro och genomförde alla övningar med viss koll på klockan. 
 

… att det kanske är för att ledaren inte följde upp det med fler än tre fyra stycken. 
Hade jag väntat på svar så kanske fler elever hade berättat och sagt något. Sedan 
tror jag också att klassmiljön gjorde sitt, jag kände inte att det fanns tid till att 
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möblera om och sitta i en cirkel under elevträffarna. Utan det blev för det mesta 
vanlig salsuppställning. Och det inger inte någon trygg miljö att dela sina 
upplevelser som hemövningarna oftast bestod utav.  

 
Kommentarer som Klara hade hört av eleverna var - Åh ska vi ha Steg för Steg va roligt. Eller 
- Åh fan, Steg för Steg nu igen. - Åh nu missar vi idrotten igen. Det var väldigt blandat i 
klassen.  
 
Föräldrarna godtog inte allt som ingick i programmet men det var ändå inte så att de 
ifrågasatte det. Klara tror att föräldrarna uppfattade att hon hade ett program som skulle 
genomföras. Då det gäller verktygen som delades ut i programmet kände Klara att hon kunde 
inte försvara alla, men hon tyckte ändå att det var inga problem att dela ut dem. Eftersom ett 
argument var att det är en verktygslåda som föräldrarna kan ta till sig det som passar dem, så 
Klara kände inte att hon var tvungen att stå för alla. Men hon sa ändå att hon aldrig hade delat 
ut verktygen som hon inte själv trodde på, om programmet inte hade varit så styrt. Hon 
berättade att det var föräldrar som provade olika verktyg trots att de inte trodde på de och det 
visade sig att verktygen fungerade.  
 

… det var inga problem att dela ut dem. Eftersom argumentet var att programmet 
skulle dela ut en verktygslåda och att alla verktyg inte passar alla. Att föräldrarna 
fick ta till sig och pröva de verktyg som passade deras familj. Det var vad jag sa, 
så där kände jag att det var inga problem, jag behövde inte stå för alla dessa 
verktyg. Det var något som Steg för Steg liksom representerade. 
Jag hade bara delat ut sådan som jag tror på. Och det är ju både positivt och 
negativt. För jag menar verktyg som jag inte gillar kan ju funka skitbra, så där är 
det en vinst med detta program. Det finns många olika och att man kan prova sig 
fram. Annars hade verktygen bara utgått ifrån mig. - Vad jag tycker och tänker. 
Här har de ändå satt ihop en helhet och är medvetna om den. Det sa de tydligt 
och redan från början under utbildningen för oss ledare: att allt inte passar alla.  

 
Programmet Steg-för-Steg och Klara var inte ”ett”, utan Klara tyckte att programmet var en 
del och hon själv var den som skulle förmedla vad Steg-för-Steg villa framföra. Däremot de 
delar som hon själv trodde på, talade hon lite extra för. Inte så att hon talade illa om något 
utan då var hon mer inne på att alltid passar det någon. 
 

De verktyg jag trodde särskilt mycket på, talade jag lite extra för, det blir så 
automatiskt. Men det var ändå inte så att jag inte talade illa om någonting. Utan 
det var mer som Försök, vem vet det kanske passar dig? 

 
Då det gäller åsikter och synpunkter hade Klara många som skulle kunna göra programmet 
bättre, mer lättförståligt och lättarbetat. Hon hade även inlägg om olika innehåll, ex. 
barnuppfostran som flera steg handlade om och ANT som föräldrarna vill ha hade fått alldeles 
för lite tid. Även verktygen var lite otydliga och kunde skrivas ut bättre t.ex. att det stod att 
”Ikväll ska verktyg 1 och 2, delas ut”. Trots att hon själv sa att det kunde man säkert ha läst 
om man hade gått tillbaka och reflekterat lite extra men det gjorde hon inte. Utan hon gjorde 
bara vad hon var tillsagd att göra. Dessutom tyckte Klara att oro- och stressdelen var otydlig. 
En annan åsikt om själva programmet var att Klara tyckte det var lättarbetat och 
lättöverskådligt men samtidigt hade hon förslag på hur man skulle kunna göra det ännu mer 
lättbegripligt.   
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… det är för mycket barnuppfostran i början, innan stegen började med det som 
föräldrar tyckte var intressant oftast då alkoholen och sådant. Narkotika fanns ju 
i princip inte med överhuvudtaget. Vilket föräldrarna hade mycket funderingar 
kring. Även tobak skulle jag vilja att den fick lite mer tid till eftersom man ser ett 
samband mellan tobaken och alkoholen, tobak och narkotika. Så lite mer konkreta 
saker som föräldrarna skulle kunna jobba mer med för att förhindra så att deras 
barn inte börjar. 
… verktygen blev lite otydliga stegen igenom. Det var inte alltid så tydligt vilka 
som var verktyg. Helt plötsligt fick vi ledare en lista på alla verktygen och jag tror 
till och med att jag saknade någon eller några, plus att det hade kommit till någon 
som jag inte alls hade reflekterat över skulle hamna där. Så jag tror att man 
skulle ha gjort det tydligare: markera att här är ett verktyg, och att man som 
ledare kunde ha sagt –I kväll ska jag presentera två nya verktyg och det är de här. 
Det kunde jag säkert ha läst ut och gjort själv. 

 
Klara var mest positiv till de stenciler och arbetsblad som delades ut bland föräldrarna, 
eftersom hon tyckte att de gav möjlighet till reflektion och eftertanke. Hon kunde även till 
viss del se detta i några av ungdomarnas arbetsblad. De absolut bästa var ANT stencilerna där 
ledaren utgick ifrån en berättelse och eleverna fick svara på frågor kring. Det hände att Klara 
tyckte att det delades ut för mycket material till eleverna i vissa steg. När eleverna tyckte att 
det var tråkigt och tjatigt kände Klara en viss oro och vid ett tillfälle skulle en film om 
kompistryck visas omigen, då valde Klara att låta läraren bestämma om filmen skulle visas 
eller inte. Här poängterade Klara att detta fenomen skulle kunna uppstå även om hon själv 
hade lagt upp programmet, men då medgav hon att hon inte hade visat filmen eller kört 
övningen flera gånger.  
 

När det gäller föräldrarna så kände jag att arbetsbladen gav någonting, det blev 
möjlighet till eftertanke och reflektion. Detta upplevde jag i vissa av ungdomarnas 
stenciler också. Främst breven som de skulle skriva och där de skulle tänka efter. 
Även ANT stencilerna var bra. Där ledaren utgick ifrån en berättelse som 
eleverna fick svara på frågor kring. Dessa var kanon bra 

 
Klara tyckte att programmet har i stort sätt varit bekvämt och lätt, då allt fanns nedskrivet, 
men hon sa att hon alltid var påläst om vad övningarna gick ut på. Och när videon var över då 
återstod det 50 min diskussion som ledaren håller i. Klara ansåg att man kan komma lite 
mindre förberedd då programmet är så styrt som Steg-för-Steg jämfört med om man själv 
lägger upp programmet och ska prata. Dessutom medgav hon att hon inte har skrivit ner sina 
upplevelser och reflektioner vilket troligtvis hade varit givande. 
 
 
Klara tycker att programmet blev lite mindre styrt under andra delen. Dessutom var det 
kortare filmer vilket fick Klara att bli mer engagerad. Det ställdes också högre krav på ledaren 
både i förberedelse och under själva träffarna vilket Klara tyckte var mycket roligare.  
 

Helt plötsligt skulle jag formulera och säga massa saker. Förmedla fram. Det var 
ju också roligt alltså jag gillade båda sätten…Jag blev mer engagerad mot slutet 
när det hängde mer på mig, då kände jag att mitt engagemang ökade. 
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6.2.4 Sammanfattning 

Syftet med intervjuerna var att studera de tre ledarnas syn på programmets pedagogiska 
upplägg:  
 
Ledarna såg mycket positivt på programmets pedagogiska upplägg, på så sätt att den var lätt 
att arbeta efter. Det krävdes inte mycket av ledaren vare sig då det gäller förberedelse eller i 
att tänka eftersom programmet redan var uppgjort och allt fanns serverat och klart. Det var 
bara att följa instruktionerna. Samtidigt som en av ledarna sa att det hade varit roligt att lägga 
upp ett eget program.  
   Ledarna tyckte att programmet vara lite väl styrt ibland, och att det inte gav utrymme för 
egna idéer. Programmet hade en mycket strukturerad och väl detaljerad plan på hur det skulle 
ledas. T.ex. tidsangivelsen som skulle följas eftersom det var viktigt att man hann med alla 
uppgifterna.   
   Att arbeta med hjälp av videokoncepter var ett stöd för ledarna och det upplevdes som skönt 
och behändigt. Det gav trovärdighet och kompetens för de som inte hade så mycket erfarenhet 
av ANT. Programmets budskap blev förtydligat genom videon. Däremot i början, då det var 
ovant att använda videokonceptet, kände sig ledare lite osäkra inför vad föräldrarna skulle 
tycka, men det fungerade mycket bra.  
   Programmets pedagogiska utformning har påverkat ledare på så sätt att de har känt en mer 
eller mindre inre konflikt dels för att de inte har fått komma med egna åsikter och inlägg. Dels 
för att de inte fått använda sina egna erfarenheter, utan att de enbart skulle hålla sig till 
programmet och dess innehåll. Samtidigt som ledarna tyckte att upplägget på programmet var 
”skönt”, det var enkelt och det krävdes inte mycket förberedelsetid.  
   Utformningen fick ledare att göra saker, inte helt emot sin vilja, men ändå att göra saker 
som de inte hade gjort om de själva hade lagt upp programmet.  
   Programmet har gett ledarna trovärdighet och kompetens i det som de förmedlar, genom att 
använda informativ video och genom att visa forskningsresultat kan ledare känna sig styrkta i 
sitt ledarskap av programmet. Ledare kunde även känna en viss makt, då de kunde få eleverna 
till att göra det de skulle göras inom en viss tid, eftersom allt skulle hinnas med och att det då 
var tvungna att hålla tiden. Tidsbegränsningen för uppgifterna kunde fokusera både ledare, 
föräldrar och elever till att diskutera det som skulle diskuteras.  
   Ledarna kände att de inte behövde stå för allt och inte försvara sig inför föräldrarna. Utan 
programmet var en del och ledarna skulle enbart förmedla programmets budskap. 
   Ibland avvek ledarna från programmet då de kände att det var okej, det kunde vara utifrån 
sina egna erfarenheter, att de upplevde att åhörarna kunde ämnet ifråga eller då de ville se ur 
elevernas perspektiv.   
   Den pedagogiska utformningen inspirerade ledare till att börja arbeta med kursen, då hon 
insåg att det inte krävdes mycket av henne och då allt fanns serverat och verkade mycket 
lättförståligt och lättarbetat.  
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7 Diskussion  
Syftet med denna studie är att få ökad förståelse till programmet Steg-för-Stegs pedagogiska 
utformning. Genom analys av programmets pedagogiska utformning samt studera några 
ledares syn på det pedagogiska upplägget. 
 
För att få en förståelse för programmets upplägg räcker det inte med att jag har belyst dess 
pedagogiska utformning, jag anser att man även behöver kunskaper om programmets helhet i 
för hållandet till teorier och forskningsresultat. Jag ska i detta kapitel tolka och diskutera 
programmets tyngd ur lite olika infallsvinklar.  
 
Steg-för-Steg är ett program som kommer från en annorlunda kultur än vad vi är vana vid, här 
i Sverige. Programmet har ett videokoncept vilket ledare kan känna sig skeptiska till, främst 
inför första föräldraträffen. Men när de ser att det fungerade bra kan ledarna t.o.m. känna att 
det känns bekvämt och att det blir ett stöd i sin roll som ledare. Videon hjälper dem att styra 
tiden och diskussionerna så att kvällen inte blir alltför lång och att det aktuella ämnet belyses 
bland föräldrarna. Dessutom tystar videon ner diskussionsglada personer, då det finns ett 
koncept med olika ämnen som ska beröras är det bra att det finns någon eller något som styr 
upp så att alla har möjlighet att komma till tals.  
 
Om vi ser ur ett lärandeperspektiv behövs först och främst en motivation, vilket jag anser att 
Steg-för-Steg ger föräldrarna, då det är öppet för alla sorters föräldraskap. Det finns inga 
pekpinnar utan det ger möjligheter till ett annat sätt att se på saker och ting. Genom 
programmets upplägg ska föräldrar och ungdomar reflektera och diskutera olika vardagliga 
händelser. Därför är det viktigt att ledarna håller sig till programmets innehåll då detta är ett 
koncept som är gjort med övningar och ämnen som är integrerade med varandra. Detta gäller 
både mellan föräldraträffarna och också ungdomsträffarna, men även mellan föräldra- kontra 
ungdomsträffarna. Detta är en av anledningarna till att ledare ska fullfölja alla delar i 
programmet, så att föräldrarna och ungdomarna har möjlighet att ta till sig de olika verktygen.  
   Ett annat sätt att se på motivation är om man inte själv har motivation så kan man få den 
från andra. Det jag vill ha sagt här är att ungdomarna kan få sin motivation från föräldrarna 
om de är positiva till Steg-för-Steg och deltar.  
 
Om vi ser till forskningsresultaten, så har det visat sig att Steg-för-Stegs moderprogram IFSP 
har en fördröjd effekt av alkohol-, tobak- och marijuanaanvändning. Dessutom har det 
framkommit att programmet har en god inverkan på ungdomars beteende mot sina föräldrar. 
Eftersom det nu finns forskningsresultat på att SfSs programmet fungerar innebär det 
ytterligare en förståelse till att programmets pedagogiska utformning, även om man själv som 
ledare inte gillar allt som ingår i programmet. Ytterligare forskningsresultat har visat att 
familjen har en bärande genomslagskraft på barnen då det gäller familjebanden, skolkontakt, 
social anpassning, val av kompisar, förändring av livsbeteende. Därför tycker jag att ett ANT-
program där både barn och föräldrar deltar är mycket positivt.  
   Kompistryck har visat sig i forskning vara den orsak till att barn och ungdomar testar droger 
och/eller leder dem in i brottlighet. Föräldrarna är, enligt forskning, de som ligger till grund 
om deras barn ska ”fastna” eller ej i brottsligheten och drogmissbruket. Detta kan vara 
ytterligare en orsak till att SfS är ett bra koncept eftersom övningar mot kompistryck ingår i 
programmet både med ungdomarna och föräldrarna. Genom övningar och verktyg ska det 
hjälpa ungdomarna att stå emot sådant som de själva inte vill. 
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Om jag ser till vad det står i styrdokumenten angående ANT, upplever jag som om ämnet 
ANT inte har tagits på allvar. Det står lite vagt att rektorn har ansvaret för att - 
ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika ämnen. Sådana 
kunskapsområden är exempelvis riskerna med tobak, alkohol och andra droger. Vidare visar  
resultaten om hur många elever i åk 9 som inte får någon ANT-undervisning, 1986-87 var det 
20 % och år 2004 har det stigit till 40 %. Vilket tyder på att undervisning kring alkohol, tobak 
och andra droger minskar. Folkhälsoinstitutets rapport visar att samarbete och dialog mellan 
skolan och föräldrarna och samtalsbaserad undervisning om alkohol och andra droger är två 
mycket viktiga delar, för att förebygga alkoholmissbruk bland yngre. Jag kan se att 
programmet Steg-för-Steg ger skolan möjlighet att uppfylla både rektors ansvar och 
Folkhälsoinstitutets rekommendationer eftersom programmet kan öppna upp för en dialog 
mellan föräldrar och skola. Dessutom är programmet samtalsbaserat med mycket diskussioner 
och relationsövningar. Tyvärr inkluderar inte SfS alla årskurser, därför kan inte skolorna 
enbart ha Steg-för-Steg. Det kan dock lägga en god grund. 
  
Ur denna studies resultat av programmet har jag kommit fram till att det finns två 
pedagogiska utformningar; ett på programmet och ett på hur ledarna ska vara. Det första kan 
ses socialkonstruktivistiskt då föräldrar och ungdomar ska lära tillsammans i sin kultur utifrån 
sina egna erfarenheter. Däremot ska ledarnas pedagogiska utformning ses både ur det 
behavioristiska och kognitivistiska perspektiv. Det är viktigt att ledare av programmet är en 
vägvisare, som Bruner kallar det, och inte blandar in sina egna känslor och tolkningar. Detta 
ger en djupare förståelse till programmets pedagogiska utformning. Programmet är uppbyggt 
så att föräldrarna och ungdomarna själva ska utgå ifrån sina egna erfarenheter och 
tillsammans genomföra de olika uppgifterna och aktiviteterna. Programmet har många 
genomtänkta uppgifter som är kopplade till varandra därför är det viktigt att föräldrar och 
elever får ta del av alla delarna. Detta tror jag är en av anledningarna till att programmet är 
styrt för ledarna.  
 
De tre ledarnas syn på programmets pedagogiska upplägg, var i stort sätt positivt. Det fanns 
en viss frustration över att de inte fick styra och ändra i programmet. Men när de insåg att 
föräldrarna och ungdomarna klarade sig bra själva, kunde de slappna av. Ett intressant 
fenomen var att ledarna kände att de inte var ”ett med programmet”, vilket gjorde att de inte 
behövde försvara sig, då det uppstod frågor kring uppgifter eller aktiviteter. I programmet 
skulle det delas ut ett antal verktyg, vilket vissa av dem kunde ifrågasättas av både föräldrar 
och ledare. Men eftersom programmets upplägg innebar att allt skulle delges till deltagarna, 
delade därför ledarna ut även verktyg som de själva inte trodde på. En intressant reflektion 
gjordes av en ledare, då hon hade delat ut ett verktyg som hon själv inte trodde på, som sedan 
visade sig fungera mycket bra i en familj. 
 
 
 
7.1 Slut diskussion 
Som jag skrev i inledningen kände jag en frustration över programmet när jag arbetade som 
ledare och blev kritisk till dess upplägg under utbildningsdagarna. Jag tyckte att programmet 
var bra, men det var svårt att förstå pedagogiskt. Detta var anledningen till min studie, jag 
ville få förståelse till programmets pedagogiska upplägg, och det har jag fått. Programmet 
Steg-för-Stegs utformning ”växer” ju mer förståelse jag får för programmet. Det är ett mycket 
bra program på många sätt, men det finns många bitar som skulle kunna bli bättre för ledarna. 
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En är att få förståelse för programmets pedagogiska upplägg. Eftersom det kan skapa en 
frustration hos ledare som är vana att själv styra och bestämma över sitt sätt att arbeta. Att gå 
en utbildning och få klart för sig att man till punkt och pricka måste följa allt som står i 
kursmaterialet, väcker kritiskt tänkande hos mig i alla fall. Men om ledarna får klart för sig att 
programmet har en bra helhet och att den pedagogiska utformningen är lärorik ur ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv så tror jag att ledarna skulle fullfölja programmet med en 
annan syn då de har förståelse till varför programmet är utformat som det är. Dessutom kan 
programmets koncept kännas ovant i början både för ledarna och för föräldrarna men när de 
har använt sig av programmet, inser de att det är bra. Det kan t.o.m. kännas bekvämt och vara 
ett stöd för ledarna.  
 
Jag tror att ledarnas sätt att arbeta och syn på programmet kan bero på deras olika 
utbildningsnivåer, Klara var högskoleutbildad och kunde ta till sig programmet efter som hon 
såg att det fanns vetenskapliga resultat på programmet. Jonna som har en eftergymnasial 
yrkesutbildning, tyckte att det var mest frustrerad över att inte få bestämma och leda utefter 
sin kunskap. Tove som inte hade någon eftergymnasialutbildning var den som var mest 
positiv till programmets upplägg. Även om ledarna skulle hålla sig till programmet så var det 
deras erfarenheter och intuition som styrde dem vid olika situationer.  
 
Mitt eget engagemang i programmet som ledare var mer aktivt i början men när jag hade lett 
några steg visade det sig att jag enbart behövde läsa in veckans steg, kopiera lite och hålla i 
träffarna. Jag gjorde inget extra då jag insåg detta. Jag måste erkänna att jag la ner mer tid på 
förberedelser och på efterarbete under de första stegen. Andra delen, steg 7 – 12, var upplagt 
så att jag skulle vara mer aktiv vilket jag också var, detta ledde till mer engagemang men 
tyvärr hade många föräldrar hoppat av och kom inte på dessa träffar.   
 
Utbildningen för ledarna bestod av en hel del kvantitativa forskningsresultat, som visade hur 
alkohol-, tobak- och narkotikaanvändningen ser ut i Sverige och andra länder i Europa. Även 
hur det ser ut i USA. Dessutom visades forskningsresultat där tobak visar sig har ganska stor 
inverkan på huruvida ungdomarna dricker eller börjar med droger. Föreläsarna under 
utbildningen var bestämda med att ledarna måste hålla sig till programmets ramar och inte 
ändra eller hoppa över något och absolut inte stänga av videon under diskussionerna. Då  
forskning kring programmet och studierna har visat goda resultat, hävdade föreläsarna att det 
som finns i programmet är bra som det är. Innebörden av forskningsresultaten kan vara att det 
förtydligar för ledarna hur det ser ut bland ungdomar angående alkohol, tobak etc. Detta kan 
inge ett förtroende för programmet Steg-för-Steg. Och när sedan utbildningsledarna förklarar 
vilken forskning som ligger till grund för programmet så styrker det att man som ledare ska 
hålla sig till programmet och dess ramar.  
 
Avslutningsvis vill jag utgå ifrån den forskning som Kumpfer beskriver angående föräldrar 
påverkan och de rekommendationer som Ekholm och Ågren beskriver så anser jag att 
föräldrar måste engageras och informeras. Att bjuda på ett glas vin eller att köpa ut en flaska 
vin i tron att föräldrar vet vad ungdomarna dricker, kan få förödande konsekvenser, har det 
visat sig i studier. Genom att bjuda in föräldrar till föreläsningar som t.ex. Steg-för-Steg ges 
det möjlighet för föräldrarna att förstå sin betydelse och att de inte är ensamma med sina 
tankar och bekymmer utan de delas utav många andra. Dessutom kan SfS ge föräldrarna olika 
tips och verktyg som de med hjälp av andra föräldrar kan praktisera både enskilt och 
gemensamt. Det bästa är att föräldrarna kan hjälpa varandra genom diskussioner och 
gemensamma beslut kring deras barn i klassen då det gäller alkohol, narkotika och tobak.  

42 



 

Forsatt forskning kring ämnet: 
 
Studera föräldrars uppfattning av sitt och sina barns förändringar under och efter Steg-för-
Steg. Genom enkätundersökningar i början och efter kursen. Utifrån enkäterna göra några 
djupintervjuer. Detta skulle kunna leda till en djupare förståelse för programmet och dessutom 
visa vilka effekter programmet kan ha.  
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Bilagor  
Mina frågor  
Jag kommer att börja med att fråga respondenterna vad de arbetar med och hur länge de har 
arbetat med Programmet Steg för Steg. För att får dem avslappande och känna sig till rätta. 
Detta kan även ge mig lite bakgrundsinformation om informanterna.  
Därefter ska jag ställa en öppningsfråga som kanske kan få informanterna att bli intresserande 
av ämnet och dess innebörd.  
 
Mina frågor 
 
• Vad arbetar du med/ vad studerar du nu och har du någon utbildning  
 
• Vilka erfarenheter har du av ANT-undervisning? 
 
• Hur länge har du arbetat med Steg för Steg? 
 
• Vad tyckte du om upplägget? 
 
 
Att tänka på vid följdfrågor:  
• På vilket sätt stör det dig? 
• Hur ser du på …..? 
• På vilket sätt har det påverkat dig? 
• Vad har det betytt för dig i ditt genomförande? 
• Hur har det påverkat dig? 

 
• Skilj på föräldrar delen och ungdomsdelen. 
 
 
 
 
 
Ämnen: tidsangivelse, manualen, videon, arbetsbladen, övningarna, Föräldrar-/ungdomsdelen 
och del 1 respektive del  2 
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ARBETSBLAD 

 
Det här är jag bra på som förälder 

 
Aktivitet 1.6 ............................................................... checklista 
Ringa in det alternativ som överensstämmer bäst med hur du brukar vara som förälder: 
 
 sällan  ibland  ofta 
1. Väntar med att diskutera saker tills jag har lugnat ner mig. 1 2 3 
 
2. Säger till mitt barn att jag älskar honom /henne.  1 2 3 
 
3. Hjälper mitt barn förstå reglerna.  1 2 3 
 
4. Gör roliga saker tillsammans med hela familjen. 1 2 3 
 
5. Förklarar för mitt barn vad som händer om han/hon  1 2 3     

bryter mot reglerna. 
 

6. Ger beröm och belöning när mitt barn följer reglerna. 1 2 3 
 
7. Ger en påföljd när mitt barn bryter mot en regel. 1 2 3 
 
8. Ger mitt barn en kram. 1 2 3 
 
9. Deltar på föräldramöten i skolan. 1 2 3 
 
10. Följer med mitt till mitt barns fritidsaktiviteter 1 2 3 

(sport, musik eller annat). 
 

11. Förklarar hur vissa hushållssysslor utförs och när  1 2 3 
(jag förväntar mig att) de ska göras. 
 

12. Tillbringar tid på tu man hand med mitt barn. 1 2 3 
 
13. Förklarar för mitt barn varför vi har vissa regler. 1 2 3 
 
14. Stöttar mitt barn när det är upprört. 1 2 3 
 
15. Har bestämda tider för läxläsning. 1 2 3 
 
16. Låter mitt barn veta att jag är stolt när han/hon 1 2 3 

klarat av någonting krävande. 
 

17. Samarbetar med mitt barn för att lösa problem som dyker upp hemma. 1 2 3 
 
18. Försöker se saker ur mitt barns perspektiv. 1 2 3 
 
19. Tydliggör mina regler kring alkohol, tobak och droger för mitt barn. 1 2 3 
 
20. Hjälper mitt barn att hantera svåra situationer med vänner eller i skolan. 1 2 3 
 
 
 
 

Steg 1 – Föräldrar  
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Verktygslådan 
 
 Lyssna till känslor 
 
 Familjeregler 
 
 Komma ihåg den unges ålder 
 
 5-minuters hemuppgifter 
 
 Beröm   
 
 Poängkort 
 
 Familjeråd  
 
 Vem, Vad, Var, När och Hur 
 
 Ha trevligt i familjen 
 
 Jag-budskap 
 
 På tu man hand 
 
 Gå undan och lugna ner sig 
 
 Se det från den unges sida 
 
 Ta bort en förmån 
 
 Prata med barnet om dina värderingar och förhoppningar  
 
 Säga nej, vänligt men bestämt 
 
 Konsekvenser 
Steg 9 - Föräldrar 
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