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Utvärdering av ”Komet för föräldrar till ungdomar 12-18 år”
Föräldrarna som deltog HT 2006 utvärderar programmet
Deltagare:
•

Totalt 83 föräldrar (varav 10 personer kom som par)

•

63 kvinnor, medelålder 45 år, 12 % ej födda i Sverige

•

19 män, medelålder 46.5 år, 16% ej födda i Sverige

Närvaro % bortfall:
•

Medelnärvaron är 8.4 av 9 träffar!

•

Avhopp 7%!

(avhoppen berodde inte på programmet)

De fem saker som fått högst betyg av föräldrarna:
1. Gruppledarna förklarade på ett bra sätt
2. Innehållet i Komet var bra
2. Det var positivt att träffa föräldrar i samma situation
3. Jag förstod de metoder som lärdes ut
4. Gruppledarna förstod Mina problem
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Föräldrarna om hur Komet fungerat eller hjälpt dem:
•

Kan du rekommendera Komet till andra föräldrar?

97 % ja

(91% ja absolut, 6% ja troligen)

•

Har Komet hjälpt ditt barn?

95 % ja
(65% ja viss hjälp, 30% ja, stor hjälp)

•

Har Komet förändrat familjens sätt att fungera?

94 % ja

(85% vissa förändr. 9% ja stora förändr.)

•

Har Komet förändrat Ditt bemötande av Ditt barn?

92 % ja

(62% vissa förändr. 30% ja stora förändr.)

•

Känner Du/NI er säkrare i ert föräldraskap efter kursen?

88 % ja

(76% ja ganska mycket, 12% ja mycket)

•

Har Komet hjälpt familjen i den dagliga tillvaron?

80 % ja

(56% ja till viss del, 24% ja absolut)

Om barnen vars föräldrar gick kursen (n=34)
•

Barnens snittålder:

14.3 år

•

Kön:

53% pojkar

47% flickor

•

Har ungdomen diagnos:

15% ja, eller utreds

85% nej

•

Läs & skrivsvårigheter:

21% ja

79% nej

•

Är barnets svårigheter en belastning för Dig eller familjen:

86 % ja

(24 % ja lite, 38% ganska mycket, 24% ja mycket)

•

Familjer som sökt hjälp av BUP, Soc, eller Elevvård:

58%

(av dessa anser sig 13% ha fått effektiv hjälp, 30% delvis effektiv hjälp)

2

Vad tyckte föräldrarna att de haft för nytta av de enskilda momenten i kursen?
Sammanfattning:
Föräldrarna har fått sätta betyg på 34 enskilda moment i kursen utifrån hur mycket nytta de
anser sig ha haft av de olika momenten.
Skalan ser ut på följande sätt:
Ingen nytta

Ganska lite nytta

□

Ganska mycket nytta

□

1

Mycket nytta

□

2

□

3

4

24 av momenten hamnade i spannet: Ganska mycket nytta -

Mycket nytta

10 av momenten hamnade i spannet: Ganska lite nytta

-

Ganska mycket nytta

0 av momenten hamnade i spannet:

-

Ganska lite nytta

Ingen nytta

Gruppledarna HT 2007 utvärderar programmet (deras 1a termin)
Dessa påståenden är baserade på medelvärden av de 18 gruppledare som skickat in
utvärdering.
Gruppledarna fick frågan:
Vad tycker du om ALLT sammantaget, utbildning, handledning, hålla grupp & manualen, kort sagt hela
”Komet för föräldrar till ungdomar 12-18 år”?
Skalan att besvara frågan var:

Dåligt

□

1

Ganska dåligt

□

2

Gruppledarnas medelbetyg:

Medel

Ganska bra

□

□

3

4

Mycket bra
X

□

5

4.4

•

Gruppledarna skulle rekommendera Kometutbildningen till kollegor

•

Gruppledarna var motiverade att delta i utbildningen när den startade

•

Gruppledarna anser att de har stöd från sina chefer att jobba med Komet

•

Gruppledarna var nöjda med utbildningen (antal deltagare, kursledare mm)

•

Gruppledarna kända sig rustade att träffa sina grupper tack vare utbildningen och
handledningen

•

Gruppledarna anser att Komet hjälpt dem i deras övriga arbete
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Sammanfattning:
Gruppledarna har fått sätta betyg på 41 enskilda moment om hur bra/användbara de tycker
att de olika monenten är.
Skalan ser ut på följande sätt:
Dåligt

□

1

Ganska dåligt

Ganska bra

□

Mycket bra

□

2

□

3

4

39 av momenten hamnade i spannet: Ganska bra

-

Mycket bra

2 av momenten hamnade i spannet:

-

Ganska bra

-

Ganska dåligt

Ganska dåligt

(momentet ”Kedjeanalys” samt layout av manualen)

0 av momenten hamnade i spannet:

Dåligt

Psykologkandidat Tove Hultman-Boye har samlat in samt bearbetat utvärderingarna.

Med vänlig hälsning

Fredrik Livheim, kursansvarig
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