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Barns ag gres si ve at ferd etter for eld re tre ning

De utro li ge åre ne (DUÅ) er et vel do ku men tert be hand lings pro gram for ut age ren de barn. 

Det har po si ti ve re sul ta ter for man ge, men ikke alle. Blant an net har barn som har 

mød re med li ten ut dan ning, dår li ge re frem gang på Eyberg Child Be hav ior 

In ven tory (ECBI) enn and re barn.

Av to talt 8579 barn som ble hen vist til Psy-
kisk helse vern for barn og unge (BUP) i 
2008, var at ferds pro ble mer den vik tig ste 
hen vis nings grun nen i 20 % av til fel le ne 
(An ders son, 2009). Det te gjør at ferds pro-
ble mer, sam men med trist het/de pre sjon, 
til den van lig ste år sa ken for hen vis ning til 
BUP. Fle re be hand lings til tak er etab lert for 
barn med at ferds pro ble mer – blant an net 
De utro li ge åre ne (DUÅ), Parent man age-
ment training – Ore gon (PMTO) og Mul-
ti sy ste misk te ra pi (MST). Dis se til ta ke ne 
er ut vik let i USA, men har vært gjen stand 
for sys te ma tiske eva lue rin ger i Nor ge (se 
www.atferdssenteret.no og http://deutro-
ligearene.uit.no/ for mer in for ma sjon).

DUÅ for barn i al de ren 3–8 år er et 
lands dek ken de til tak i både kom mu ne-
hel se tje nes ten og spe sia list hel se tje nes ten. 
DUÅ ble eva lu ert i Nor ge i en ran do mi sert 
kon trol lert stu die i regi av Re gi on sen tre ne 
for barn og un ges psy kis ke hel se (RBUP) 
i Midt og Nord (Lars son, Fos sum, Cliff  ord, 
Drugli, Handegård & Mørch, 2009). Kli nisk 
frem gang i det te ut val get har tid li ge re vært 
vur dert som en skåre un der ett stan dard av-
vik (SA) un der norm gjen nom snit tet i Nor-
ge (Reedtz, Ber tel sen, Lurie, Handegård, 
Cliff  ord & Mørch, 2008) på Eyberg Child 
Be hav ior In ven tory (ECBI) umid del bart 

etter av slut tet be hand ling (Fos sum, Mør-
ch, Handegård, Drugli & Lars son, 2009) og 
un der 90-persentilen (Lars son et al., 2009). 
Ge ne relt var be hand lings eff  ek te ne i eva-
lue rin gen po si ti ve og gode: To tred je de ler 
av ut val get opp fyl te ikke len ger dia gno se-
kri te rie ne for trass li del se (ODD) ved opp-
føl gin gen (Lars son et al., 2009). En ny lig 
pub li sert stu die vis te like vel ty de lig at va-
ria sjo nen i re du sert ag gre sjon er stor (Fos-
sum, Handegård, Drugli & Mørch, 2010).

Vi øns ker her å bi dra til å kart leg ge 
hvil ke grup per som har bed re og hvil-
ke som har dår li ge re ut byt te av til ta ket. 
Ut vik lin gen for man ge av bar na som er i 
kon takt med barneverntjenesten, er pro-
ble ma tisk (Clau sen & Kris toff  er sen, 2008). 
Vi øns ker der for å un der sø ke nær me re ef-
fek ten av DUÅ for den ne grup pen. Vi un-
der sø ker også om de de mo gra fi s ke va ri-
ab le ne part ner sta tus, mød re nes al der og 
mød re nes ut dan nings ni vå mo de re rer be-
hand lings eff  ek te ne av DUÅ. Dis se va ri-
ab le ne har tid li ge re vist seg å ha be tyd-
ning for virk nin gen av for eld re tre ning 
(se Beauchaine et al., 2005; Reyno & Mc-
Grath, 2006; Web ster-Stratton 1985). For 
å gjø re det te valg te vi å fore ta vur de rin-
ger av ut vik ling på ECBI i for hold til fi re 
ka te go ri er: barn med gode og ved va ren de 
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ABSTRACT

Chan ges in the ag gres si ve 

 be hav iour of Nor we gi an chil dren 

 fol low ing  parent training

This study re cords the change in ag gres si-

ve be hav iour of chil dren par tici pat ing in a 

Nor we gi an study based on the treat ment 

pro gram «The Incredible Years». The «Ey-

berg Child Be hav ior In ven tory» was used 

to measure be hav iour of chil dren from 

pre-treat ment stage until one-year after 

treat ment. Ninety-seven chil dren from 

four to eight years old as well as their 

mothers participated in the study. Chi-

square and F-tests were used to deter-

mine whether treat ment out comes were 

moderated by vari ables such as  maternal 

age, maternal level of edu ca tion, marital 

sta tus and contact with the child welfare 

ser vi ces. The study found that ap proxi-

mate ly 63 % of chil dren par tici pat ing in 

the study experienced prom is ing and 

las ting improvement in their be hav iour. 

Maternal edu ca tion moderated treat ment 

outcome and mothers with less edu ca-

tion re ported less favourable treat ment 

out comes. The im port ance of identifying 

chil dren with poor or short term treat ment 

potential is discussed.

Keywords: ag gres si ve be hav iour; parent training; 

responders/non-responders to treat ment.
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be hand lings re sul ta ter, barn med po si ti ve 
be hand lings re sul ta ter umid del bart ved 
av slut tet be hand ling, men der dis se be-
hand lings eff  ek te ne ikke ved var te, barn 
som had de små el ler in gen re duk sjon i at-
ferds pro ble me ne, el ler barn som ikke fal-
ler inn i en av dis se be skri vel se ne.

Me to de
Be hand lings ut fal let for bar na i ak tiv be-
hand ling fra en ran do mi sert kon trol lert 
stu die (Lars son et al., 2009) ble vur dert 
ved hjelp av ECBI-in ten si tet.

Del ta ge re. For del ta gel se i stu dien måt te 
bar net være mel lom fi re og åtte år og ikke 
ha noen fy sis ke el ler psy kis ke funk sjons-
hem nin ger. Bar na skå ret over 90-persen-
tilen på ECBI vur dert av mor og/el ler far 
(Reedtz et al., 2008), og opp fyl te de dia-
gnos tiske kri te rie ne for en ten ODD el-
ler at ferds for styr rel se (C D). Gjen nom-
snitts al de ren i be hand lings grup pen var 
6,6 år (SA = 1,4) og be sto av 78 gut ter og 
19 jen ter. I alt 65,7 % av for eld rene var gif te 
el ler sam bo en de, og mød re nes gjen nom-
snitts al der var 32,8 år. Tjue fem pro sent av 
mød rene had de ikke gjen nom ført vi de-
re gå en de sko le, 43,3 % had de gjen nom-
ført vi de re gå en de sko le, 15,6 % had de noe 
ut dan ning på høy sko le-/uni ver si tets ni vå, 
og 15,6 % had de gjen nom ført en høye re 
ut dan ning (se også Fos sum et al., 2010 og 
Lars son et al., 2009 for mer in for ma sjon 
om ut val get og pro se dy re ne).

Be hand ling. Bar nas for eldre del tok i for-
eld re pro gram met. Må le ne for pro gram-
met er å re du se re at ferds pro ble mer ved å 
frem me po si tiv sam hand ling mel lom for-
eldre og barn, og re du se re streng og ri gid 
opp dra gel ses prak sis som over dre ven bruk 
av skjenn, straff  og bruk av fy sisk av straf-
fel se. For mer in for ma sjon om DUÅ, se 
Fos sum og Mørch (2005). Fem ten be hand-
le re del tok i for eldre tre ningen. Be hand-

ler ne var psy ko lo ger el ler per so ner med 
an nen so si al fag lig ut dan ning på bache lor- 
el ler mas ter grads ni vå.

Må le in stru men ter. Bar nets at ferd i 
hjem met ble vur dert ved hjelp av mød-
re nes regi stre rin ger på ECBI (Reedtz et 
al., 2008). ECBI be står av 36 ut sagn der 
for eld rene vur de rer bar nets at ferds pro ble-
mer på en ska la fra 1 til 7. Skå re ne va ri er-
te fra 36 til 252, og den ind re kon sis ten-
sen var 0,82.

De mo gra fi s ke for hold. Grup pe le der ne 
gjen nom før te et inn taks in ter vju før opp-
start. De mo gra fi sk in for ma sjon om part-
ner sta tus, mors al der, mors ut dan nings-
ni vå (dvs. < 11 år på sko le, gjen nom ført 
vi de re gå en de ut dan ning, noe ut dan ning 
på høy sko le/uni ver si tet, el ler gjen nom-
ført ut dan ning på høy sko le/uni ver si tet) 
og kon takt med bar ne ver net ble brukt.

Sta tis tisk ana ly se. End rin ge ne på ECBI-
in ten si tets ska la en ble vur dert i for hold 
til stør rel sen på re duk sjo ne ne. En be tyd-
nings full end ring in ne bar en re duk sjon 
på mi ni mum 20 po eng på ECBI. I dis se 
vur de rin ge ne så vi også hen til om bar net 
skå ret over el ler un der 90- persentilen på 
ECBI (en skåre lik 126) etter be hand ling 
og ved ett års-opp føl gin gen. Det te re sul-

ter te i en opp de ling i fi re ka te go ri er: (1) 
in gen be tyd nings full bed ring – in gen el-
ler små end rin ger fra tid 0 til tid 1 og fra 
tid 1 til tid 2; (2) kort sik tig bed ring – nok-
så om fat ten de end rin ger i bar nets ut age-
ren de at ferd fra tid 0 til tid 1, men en for-
ver ring i ut age ren de at ferd fra tid 1 til tid 
2; (3) ved va ren de bed ring – nok så sto re re-
duk sjo ner i ut age ren de at ferd fra tid 0 til 
tid 1 som ved var te til tid 2; og (4) ude fi  nert 
– and re ut vik lings for løp. Khi-kva drat-tes-
ter (x²) og F-tes ter ble be nyt tet for å tes te 
for om det er for skjel ler mel lom be hand-
lings ut fal let og mo de ra to re ne.

Re sul tat og dis ku sjon
Etter del ta gel se i be hand lings pro gram met 
vis te 2/3 av ut val get god ut vik ling. Det te er 
noe la ve re enn til fel let er for stu dier som 
er gjen nom ført av pro gram ut vik le ren, 
men ge ne relt sam men fal len de med and-
re uav hen gi ge re pli ka sjons stu dier av DUÅ 
(se også Fos sum, 2008 for en gjen nom gang 
av forsk ning om DUÅ). Be hand lings re sul-
ta te ne var ikke gode for alle. Nes ten 20 % 
av mød rene rap por ter te at end rin ge ne på 
ECBI-in ten si tet var re la tivt sto re ved av-
slut tet be hand ling, men at dis se ikke ved-
var te. Over 13 % av bar na ble vur dert til 
ikke å ha god frem gang. Ta bell 1 gir en 
over sikt over end rin ge ne på ECBI-in ten-
si tet i for hold til de fi re ka te go ri ene.

Fun ne ne il lust re rer vik tig he ten av å 
fore ta kli nis ke vur de rin ger av et til tak 

Ta bell 1. End ring i ECBI-in ten si tet i for hold til fi re ka te go ri er

End ring ECBI-in ten si tet

n (%) M (SA) tid 0–1 M (SA) tid 1–2

Ka te go ri 1 – «in gen frem gang» 13 (13.4 %) 2,2 (10,7) – 2,9 (17,5)

Ka te go ri 2 – «kort sik tig frem gang» 19 (19,6 %) – 39,3 (19,2) 26,4 (19,5)

Ka te go ri 3 – «ved va ren de frem gang» 61 (62,9 %) – 46,7 (23,8) – 5,4 (17,4)

Ka te go ri 4 –«ude fi  nert» 4 (4,1 %) – 15,5 (23,6) – 15,2 (18,1)

Note. ECBI-in ten si tet = Eyberg Child Be hav ior In ven tory intensitetsskåre, M (SA) = end ring i gjen-

nom snitt og til hø ren de stan dard av vik. Ne ga tivt for tegn inne bæ rer en re duk sjon på ECBI. Tid 0–1 = 

ti den fra før be hand ling til av slut tet be hand ling, tid 1–2 = ti den fra av slut tet be hand ling til ett års-

opp føl ging. 

Fun net un der stre ker nød ven dig he ten av å eva luere 

om del ta ger ne har hatt nyt te av be hand lin gen både 

 umid del bart etter av slut tet be hand ling, og etter noe tid
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både umid del bart og noe etter av slut tet 
be hand ling. «Boos ter-sessions» kan være 
eg net til å fan ge opp og gi et til pas set be-
hand lings til bud for de bar na som over tid 
ikke pro fi t te rer. Det te il lust re rer også at 
det er vik tig med gode og til pas se de be-
hand lings til bud også i et ter kant av at evi-
dens ba ser te pro gram mer er im ple men tert 
(Fos sum & Mørch, 2005), og at det fort-
satt er vik tig å være krea tiv og ut vik le nye 
me to der.

I fort set tel sen ble bar na i ka te go ri 1 og 
ka te go ri 2 slått sam men til en ka te go ri be-
stå en de av «ikke-responderere», og den ne 
grup pen ble sam men lig net med ka te go-
ri 3 – «responderere». Det te ble gjort for å 
styr ke den sta tis tis ke kraf ten i tes te ne. De 
fi re bar na i ka te go ri 4 er ute latt fra de vi-
de re ana ly se ne da be hand lings re sul ta te ne 
ble vur dert som ikke å være hver ken «re-
sponderere» el ler «ikke-responderere». Vi 
fant ikke støt te for hy po te se ne våre om 
be hand lings ut fall og mo de ra to re nes be-
tyd ning, med ett unn tak.

Av «responderere» rap por ter te 14,8 % 
at de had de kon takt med barneverntje-
nesten, mens 25,0 % av «ikke-responde-
rere» rap por ter te det te (x² = 1,6, fg = 1, 
ikke sig ni fi  kant [is]). Det var nok så få fa-
mi lier som rap por ter te om kon takt med 
barneverntjenesten, og kon tak ten kun-
ne in ne bæ re en rek ke for hold, fra mind-
re støt te til tak til for ek sem pel plas se ring 
i fos ter hjem. Det te ble det ikke diff  e ren-
si ert for på grunn av for lite data. I en an-
nen stu die, med en noe an nen me to disk 
til nær ming, in ne bar kon takt med barne-
verntjenesten økt sjan se for ODD ved ett-
års-opp føl gin gen (Drugli, Fos sum, Lars-
son & Mørch, 2010). På bak grunn av det te 
vil vi få frem he ve at barnevernstilknyt-
ning er et for hold som bør føl ges opp i se-
ne re stu dier og i kli nisk virk som het, selv 
om kon takt med bar ne ver net ikke var sig-
ni fi  kant as so si ert med be hand lings re sul-
ta tet i den ne stu dien.

Mød re nes gjen nom snitts al der blant 
«responderere» var 32,2 år (SA = 5,0), og for 
«ikke-responderere» var den 33,9 år (SA = 

6,6) (F (1, 90) = 1,8, is). Blant ens li ge for sør-
ge re var 36,0 % «responderere» og 29,0 % 
«ikke-responderere» (x² = 0,4, fg = 1, is).

Blant «responderere» had de 12,7 % av 
mød rene ikke gjen nom ført vi de re gå en de 
ut dan ning, 49,9 % had de gjen nom ført vi-
de re gå en de ut dan ning, 20,0 % had de noe 
ut dan ning på høy sko le/ uni ver si tet og 18,2 
% had de gjen nom ført ut dan ning på høy-
sko le/uni ver si tet, mens den til sva rende 
for de lin gen blant «ikke-responderere» var 
45,7 %, 34,4 %, 8,6 % og 11,4 % (x² = 12,6, fg 
= 3, p < 0,01). Barn av mød re med mind-
re skole gang/ut dan ning had de alt så stør-
re sjan se for å bli vur dert som «ikke-re-
sponderere» enn barn av mød re med mer 
skole gang/ut dan ning, noe som sam men-
fal ler med tid li ge re forsk ning om nyt te av 
for eld re tre ning (Reyno & McGrath, 2006). 
At ut dan ning ikke var en sig ni fi  kant pre-
dik tor for be hand lings re sul ta tet rett etter 
av slut tet be hand ling (Fos sum et al., 2009), 
vi ser vik tig he ten av å vur de re nyt ten av et 
til tak over noe tid.

Den ne stu dien har fl e re be grens nin-
ger, og det bør vi ses for sik tig het i for hold 
til kon klu sjo ne ne. Ver dien av vur de rin ge-
ne er noe usik ker si den det ikke er stan-
dar di ser te pro se dy rer for vur de ring av ut-
vik lings for lø pet som lig ger til grunn. Den 
sta tis tis ke styr ken på noen av tes te ne er 
lav, noe som fø rer til at for skjel le ne mel-
lom grup pe ne må være sto re for at for-
skjel ler kan av dek kes. All in for ma sjon ba-
se rer seg på mød re nes opp le vel se av bar na, 
og vi har ikke in klu dert kon troll grup pen, 
med de svak he te ne det te inn bæ rer. Vi har 
hel ler ikke in for ma sjon om for løp ut over 
fun ge ring ved ett års-opp føl ging.

Kon klu sjo ner
Kon takt med barneverntjenesten, mød-
re nes al der, og part ner sta tus, mo de rer-
te ikke den po si ti ve virk nin gen av DUÅ 
ved ett års-opp føl gin gen etter be hand ling. 
Mød re nes ut dan ning had de der imot be-
tyd ning for om bar na pro fi t ter te godt el ler 
dår lig på for eldre tre ningen. Fun net un-
der stre ker nød ven dig he ten av å eva luere 

om del ta ger ne har hatt nyt te av be hand-
lin gen både umid del bart etter av slut tet 
be hand ling, og etter noe tid. ●
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