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Sammanfattning
De medarbetare inom Precens som arbetar med Kometprojektet planerar att göra ett
studiebesök i USA för att få fördjupad kunskap om Parent management training och
Classroom management och utbyta erfarenheter med personer som arbetar med sådana
program. Programmen har sitt ursprung i USA och ett utbyte med personer där väntas
kunna bidra till utvecklingen dels av ett föräldraträningsprogram för föräldrar till barn
12-16 år och dels en behandlande insats för familjer med mer sammansatta och allvarliga svårigheter.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid Precens, socialtjänstförvaltningen.
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Bakgrund och förvaltningens synpunkter
Parent management training, PMT är en beteckning på flera olika strukturerade program som är utvecklade i USA sedan mitten av 1970-talet. Programmen vänder sig till
föräldrar vars barn är svåra att hantera på grund av utåtagerande beteenden, som bråk
och trots. Det är den mest teoretiskt och empiriskt välgrundade metod som finns för att
tidigt förebygga och minska olika typer av allvarliga beteendeproblem hos barn och
ungdomar (Kazdin, 1996, 1997; Webster-Stratton, 1996; Patterson et al., 1993). De tre
mest etablerade och utforskade programmen är utvecklade av Webster-Stratton, Patterson respektive Forehand/McMahon.
Classroom management är ett begrepp som översatt till svenska brukar bli "ledarskap i
klassrummet". Konkret handlar det om en samling strategier och förhållningssätt som
lärare kan använda för att upprätta goda relationer i klassrummet, hålla ordning och
skapa en bra inlärningsmiljö. Goda skolresultat är en stark prediktor för en positiv social
anpassning. När olika strategier sätts samman i ett paket brukar det kallas för metod eller program. Det finns flera amerikanska program, Webster-Stratton har utvecklat ett.
Programmen kan vara mer eller mindre strukturerade.
Inom Precens har föräldraträningsprogrammet Komet utvecklats på grundval av PMT,
det vänder sig till föräldrar med barn i åldern 3-11 år. Det enda svenska programmet för
ledarskap i klassrummet som finns är Komet (KOmmunikations METtod). Det har tagits fram av Marin Forster på FoU-enheten inom Socialtjänstförvaltningen i Stockholm.
Båda programmen är baserade på utländska förlagor och har anpassats till svenska förhållanden.
Förutom det utvecklingsarbete som redan gjorts pågår nu utveckling dels av ett föräldraträningsprogram för föräldrar till litet äldre barn 12-16 år och dels en behandlande insats
för familjer med mer sammansatta och allvarliga svårigheter. Som ett led i detta utvecklingsarbete önskar nu hela den grupp som arbetar med Komet göra en studieresa till
USA för inhämta kunskap och utbyta erfarenheter med personer som arbetar inom områdena. Kontakt har tagits med Andrea Chronis, University of Maryland och John Reid,
Oregon Social Learning Center, ytterligare kontakter kommer att tas. Resan ingår som
ett led i den metodutveckling som Kometprojektet bedriver och är planerad under sportlovet, vecka nio, för att inverka minimalt på det dagliga arbetet.
Kometprojektet finansieras med medel från Länsstyrelsen, Kompetensfonden och Mobilisering mot narkotika. Förutom dessa redan beviljade medel kommer resan även att finansieras med intäkter från föreläsningsarvoden och en avgiftsbelagd konferens om
Komet. Deltagande på resan är Martin Forster, Jonas Gustavsson, Martin Karlberg,
Fredrik Livheim, Kajsa Lönn, Anna Mautner och Charlotte Skawonius alla anställda
inom kometprojektet. För ytterligare information om utvecklingsarbetet inom Kometprojektet hänvisas till bilagda ansökningshandlingar.
Bilagor
Ansökningar till Kompetensfonden och Mobilisering mot narkotika.
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