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Vad tycker föräldrar?
”Egentligen gör vi ju inte så annorlunda saker nu…
men nu jobbar vi med ett material, det känns
annorlunda och jag ser ju att jag lär mig”.

Vad tycker yrkesverksamma?
”När man arbetar med PYC då arbetar man
mer målmedvetet och detta görs hela tiden
tillsammans med föräldern… jag tror att det
blir en stor skillnad för föräldern…”

Vad är PYC?
Parenting Young Children (PYC) är ett hembaserat
föräldrastödsprogram som baseras på väl beprövade
socialpedagogiska principer.
Programmet syftar till att stödja inlärning och utveckling
av föräldraförmågan hos personer med kognitiva svårigheter. Initialt utvecklades och anpassades programmet
till föräldrar med intellektuella funktionshinder.
Men modellen har även visat sig vara betydelsefull för
andra målgrupper där det finns behov av ett konkret,
individuellt och hembaserat föräldraskapsstöd, vilket
stärker förälderns samspel med och omvårdnad om
sitt barn.

Mer information om PYC finns på www.pyc.se
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Du är välkommen att kontakta:
Mikaela Starke, projektledare
Institutionen för socialt arbete ,
Göteborgs universitet, tfn: 031–786 18 87,
mikaela.starke@socwork.gu.se

Vem kan använda programmet?

Yrkesverksamma som möter föräldrar med kognitiva svårigforsknings- och utvecklingsprojekt för att pröva Lisbeth Mensas, biträdande projektledare
heter där det finns ett behov av att utveckla och stärka
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För att använda programmet behöver yrkesverksamma
utbildning och kontinuerligt metodstöd. Grundutbildningen
omfattar tre dagar och metodstöd ges därefter i grupp vid
nio tillfällen över ett års tid.

Mer information om PYC finns på www.pyc.se

Hur är programmet uppbyggt?
Programmet är sammanställt i en manual
som innehåller fyra avsnitt.

Avsnitt 1: Att utveckla insatsen
Här klargörs förälderns och PYC-handledarens respektive
uppgifter och roller under utbildningen. Föräldern och
PYC-handledaren identifierar mål med utbildningen. Mål
är något som föräldern vill förbättra eller förändra i relation
till omvårdnad och samspel med barnet. PYC-handledaren
ansvarar för vilket pedagogiskt material som ska användas
och formar innehållet för att nå det uppsatta målet.

Avsnitt 2: Undervisningsstrategier
Detta avsnitt riktar sig till PYC-handledaren och handlar
om allmänna principer för undervisning, olika undervisningsstrategier, pedagogiska metoder samt hjälp och
tips i undervisningen av föräldrar.

Avsnitt 3: Omvårdnad och samspel
Modul 1: Omvårdnadskunskaper
I denna modul behandlas omvårdnad och skötsel av barnet. Syftet är att föräldern ska tillägna sig kunskaper om
barnets grundläggande behov och utveckla färdigheter.
Till handledarens och förälderns hjälp finns checklistor
för olika situationer som är anpassade till olika åldrar.

Modul 2: Samspel mellan förälder och barn
Denna modul behandlar träning av samspelsfärdigheter. Föräldern tränas i relationsskapande situationer
som syftar till att ge ökad lyhördhet för barnet samt att
ge barnet stimulans och uppmärksamhet. Dessutom
innehåller modulen träning av förälderns kommunikation med barnet för att gynna barnets språkutveckling.

Avsnitt 4: Tillvägagångssätt för
ett framgångsrikt genomförande
Detta avsnitt handlar om olika pedagogiska tekniker som
ökar förutsättningen för att programmet ska genomföras
framgångsrikt. Här finns material som hjälper PYC-handledaren att utvärdera sin egen insats. Olika strategier
presenteras också för att stödja förälderns generalisering och bibehållande av tillägnade färdigheter.

Vad vet vi om resultatet
av programmet?
l En svensk studie (Starke et. al., 2013)

visar att yrkesverksamma tycker...

... att PYC stimulerar till att arbeta med
		 föräldrar och barn utifrån ett empowerment		 perspektiv.
... att PYC ger kommunikativa redskap som
		 förtydligar och minskar missförstånd.
... att PYC möjliggör struktur i miljöer som är
		 komplexa och synliggör det som fungerar och
		 det som behöver förbättras.
... att programmet utvecklar föräldrars omvårdnad
		 om och interaktion med barnet.
l Andra preliminära resultat från

svensk forskning (Starke, opubl.) visar
att föräldrar tycker…

... att tillvaron som förälder är mer
		 hoppfull och positiv.
... att det finns ett positivt samarbete
		 med PYC-handledaren.
... att det är en ökad tydlighet av vad som
		 förväntas av dem som föräldrar.
... att det är positivt att kunna arbeta
		 i det egna hemmet.

