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Fagartikkel

Foreldreveiledning fremmer barns 
og foreldres psykiske helse
En kortversjon av De Utrolige Årenes foreldreprogram, spesielt rettet 

mot alminnelige barn, er et effektivt virkemiddel for å endre foreldres 

oppdragelsespraksis til en mer positiv foreldrestil og for å styrke deres 

opplevde kompetanse i foreldrerollen.

«de utrolige Årene» (duÅ) er en veldoku-
mentert behandlingsmetode for barn di-
agnostisert med atferdsvansker i alderen 
3–8 år. behandlingsmetoden har vist seg å 
føre til store reduksjoner i utagerende at-
ferd hos barn, samt økning i barnas sosiale 
kompetanse (se f,eks. fossum, handegård, 
martinussen & mørch, 2008; Webster-
stratton & hammond, 1997; Webster-
stratton, reid & hammond, 2004). den-
ne artikkelen er en norsk oppsummering 
av funn publisert i artikler i internasjona-
le tidsskrifter (reedtz, handegård & mør-
ch, 2011; reedtz, martinussen, Jørgensen, 
handegård & mørch, 2011). artikkelen 
belyser om en kortversjon av duÅs for-
eldreprogram («basic») rettet mot almin-
nelige barn uten atferdsvansker endrer 
foreldres oppdragelsespraksis på en måte 
som reduserer risikoen for ut  vik  ling av at-
ferdsvansker i en normalpopulasjon.

det er godt dokumentert i forsk  ning 
at inadekvat barneoppdragelse karakteri-
sert av røffe oppdragelsesmetoder og in-
konsekvent disiplinering predikerer ut -
vik  lingen av sosioemosjonelle vansker og 
atferdsproblemer både i barndommen og 

ungdomstiden (bauer & Webster-stratton, 
2006; biglan, 1995; foster, prinz, sanders 
& shapiro, 2008; hoeve m.fl., 2009; gra-
nic & patterson, 2006). kvaliteten på den 
oppdragelse barn får, er den mest potente 
risikofaktor for ut  vik  ling av atferdsvan-
sker og sosioemosjonelle vansker hos barn, 
samtidig som det er den lettest modifiser-
bare risikofaktoren (morawska, Winter & 
sanders, 2009). i en rekke empiriske arti-
kler publisert det siste tiåret understrekes 
det at foreldretreningsprogrammer er de 
mest virksomme og kostnadseffektive til-
tak for å behandle og forebygge ut vik ling 
av omsorgssvikt, sosioemosjonelle van-
sker og atferdsproblemer (foster, prinz, 
sanders & shapiro, 2008; lundahl, nimer 
& parsons, 2006; sanders, calam, durand, 
liversidge & carmont, 2008). i disse pro-
grammene (for eksempel duÅ, triple p, 
pmto, marte meo) er målet med forel-
dreveiledningen å hjelpe foreldre til mer 
hensiktsmessig oppdragelse, og slik bidra 
til at barnas atferd endres (beauchaine, 
Webster stratton & reid, 2005; fossum, 
2005). en stor mengde forsk  ning illustre-
rer at en ikke-disiplinerende og positiv 
foreldrestil preget av entusiastisk lek der 
foreldre følger barnets interesse og ledelse, 
og der foreldre gir positiv oppmerksomhet 
i en responderende og støttende kontekst, 
gir barnet den beste ut  vik  lings  støtte. alle 

Kontakt charlotte.reedtz@uit.no, tlf. 77 64 58 66

Charlotte Reedtz
cand. Psychol, Dr. Philos ved  
regionalt kunnskapssenter for barn og unge (rKbU) Nord, UiT

AbSTrAcT

Parent training promotes mental 
health in children and parents

The aim of the present study was to 
evaluate whether a short parent-training 
program (PT) reduces risk factors 
related to development of childhood 
socio-emotional and behavior problems 
in a non-clinical community sample. 
Data were obtained from parents in a 
randomized controlled trial (rcT) on PT 
for children aged 2 to 8 years (N = 186) 
at pre-intervention, post-intervention and 
one-year-follow up. There were signifi-
cant differences in the changes in the 
two groups, with reductions in harsh 
parenting and child behavior problems, an 
enhancement of positive parenting and of 
the parents’ sense of competence in the 
intervention group. The effects on paren-
ting and parents’ satisfaction all lasted 
through one-year follow up. Our findings 
suggests that a shortened version of a 
well-structured parenting intervention, 
The Incredible Years program, implemen-
ted in primary care at community level, 
reduces harsh parenting and strengthens 
positive parenting and parents’ sense of 
competence, as reported by the parents. 
Issues related to a public health ap-
proach to promote positive parenting are 
discussed.

Keywords: Parent training, child rearing, 
universal population

Dette arbeidet er en norsk oppsummering av funn 
publisert i to internasjonale artikler (Reedtz, 
Handegård & Mørch, 2011; Reedtz, Martinussen, 
Jørgensen, Handegård & Mørch, 2011).
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disse faktorene bidrar til ut vik ling av god 
mental helse og forebygger ut vik ling av 
sosioemosjonelle vansker og atferdspro-
blemer (biglan, 1995; gardner, sonuga-
barke & sayal, 1999; hutchings & lane, 
2005; Webster-stratton & reid, 2003).

i arbeidet med å forebygge og behandle 
sosioemosjonelle vansker og atferdsproble-
mer hos de minste barna har forskere, kli-
nikere og tilbydere av helsetjenester i skan-
dinavia erfart at det er vanskelig å nå ut til 
barn under seks år. statistikk fra norske 
poliklinikker for barn og ungdom viser at 
færre enn 14 % av pasientene er under seks 
år, og færre enn 0,4 % er under fire år (an-
dersson, ose & sitter, 2005). også interna-
sjonalt er antallet små barn som behandles 
for atferdsproblemer, fortsatt lavt (ellings-
on, briggs-gowan, carter & horwitz, 2004; 
sayal, 2006; Weitzman & leventhal, 2006).

problemene med å nå de yngst barna er 
alarmerende fordi det er en kjensgjerning 
at tidlig debut med sosioemosjonelle van-
sker og atferdsproblemer i barndommen 
er en betydelig risikofaktor for ut vik ling 
av akademiske, sosiale og psykiske proble-
mer (Webster-stratton, 1998). prognosene 
for de som har atferdsproblemer i førsko-
leårene, er også dårligere enn for de som 
debuterer med atferdsproblemer senere 
(scott, spender, dooland, Jacobs & asp-
land, 2001), og forsk  ning tyder på at tidlig 
intervensjon (før åtte år) gir bedre utfall 
og kan hindre eskalering av sosioemosjo-
nelle vansker og atferdsproblemer i barn-
doms- og ungdomstiden (bauer & Web-
ster-stratton, 2006).

i den norske atferdssatsingen som star-
tet på 1990-tallet, har det vært et sterkt fo-
kus på betydningen av tidlig identifikasjon 
og intervensjon, og satsing på familiebaser-
te tiltak (ogden, 2010). til tross for dette 
fins det relativt lite forsk  ning på univer-
salforebyggende tiltak på kommunalt nivå 
og tiltak som tar sikte på å styrke foreldres 
kompetanse (sanders, calam, durand, li-
versidge & carmont, 2008; reedtz, mar-
tinussen, Jørgensen, handegård & mørch, 
2011). denne artikkelen bidrar til forsk-
nings litteraturen om foreldres oppdragel-

sesmetoder gjennom å undersøke hvorvidt 
en kortversjon av foreldreveiledningspro-
grammet duÅ kan redusere viktige risiko-
faktorer og styrke viktige beskyttelsesfak-
torer knyttet til ut vik ling av atferdsvansker 
i et ikke-klinisk utvalg. Vår hypotese var 
at foreldreveiledningen ville påvirke for-
eldres bruk av positive og røffe oppdragel-
sesmetoder på en slik måte at positive me-
toder ville styrkes, mens røffe og straffende 
metoder ville svekkes. Vi forventet også at 
foreldreveiledningen ville styrke foreldre-
nes opplevelse av egen kompetanse i for-
eldrerollen, slik at de ville føle seg mer til-
freds og effektive i foreldrerollen.

Metode
Deltakere. totalt 269 familier ble rekruttert 
til studien. av disse ble 58 barn (22 %) eks-
kludert fordi de skåret over 90-prosentile-
ne på ecbi-intensitetsskåren (se reedtz 
& martinussen, 2011). eksklusjon av barn 
med for høye skårer ble gjort av etiske år-
saker, ettersom disse barna hadde rett til og 
ble tilbudt behandling for atferdsproble-
mene sine i spesialisthelsetjenesten, som 
også hadde implementert fullversjonen av 
duÅ. Videre falt 10 % av deltakerne fra i 
startfasen av programmet. foreldrene til de 
gjenværende 186 deltok i studien.

barna var i alderen 2 til 8 år, 112 gutter 
(59 %) og 77 jenter (41 %). gjennomsnitts-
alderen hos guttene var 3,95 år (sd = 1,63) 
og hos jentene 3,81 år (sd = 1,13). både mor 
og far responderte på spørreskjemaene i 
112 familier (59 %), kun mor i 74 familier 
(39 %) og kun far i 3 familier (2 %). beteg-
nelsen «foreldre» brukes i alle tilfeller, også 
i de tilfellene hvor bare mor responderte.

analyser av de demografiske data viste 
at de fleste foreldrene som rekrutterte seg 
selv til studien, jobbet fulltid (61 %), var 
to-foreldre-familier (80 %), hadde ett eller 
to barn (79 %) og hadde høyere utdanning 
med en bachelorgrad eller høyere (78 %). 
hele 49 % av utvalget hadde utdanning på 
mastergrads- eller doktorgradsnivå, mens 
20 % hadde en bachelor.

intensitetsskåren på ec bi i utval-
get (m = 103,3; sd = 16,7) var signifikant 

høyere enn de gjennomsnittlige skårene 
(m = 93,0; sd = 23,6) i norge for barn på 
samme alder (intensitet: t = 7,7; p < 0,001; 
problem: t = 7,1; p < 0,001). differansen 
mellom utvalget i studien og en normgrup-
pe (reedtz et al,, 2008) representerer en 
medium effekt vurdert etter cohens krite-
rier (1988) for intensitetsskåren (hedges’ g 

= 0,44) og problemskåren (hedges’ g = 0,60).

Frafallsanalyse. for å undersøke hvorvidt 
utvalget i studien var forskjellig fra de fa-
miliene som falt fra, sammenlignet vi de 
to utvalgene på alle variabler som ble målt 
i studien. de to gruppene var like både når 
det gjaldt bakgrunnsopplysninger og skå-
rene for de utvalgte målene i studien.

mange foreldre responderte ikke på 
spørreskjemaene ved post-målinger og 
ved et års oppfølging (se figur 1). Ved post-
måling var det 24,7 % som ikke responder-
te i intervensjonsgruppen, mens 46,4 % 
ikke responderte i kontrollgruppen. Ved 
1 års oppfølging var det 24,7 % fra inter-
vensjonsgruppen som ikke responderte, 
mens 52,6 % ikke responderte fra kontroll-
gruppen. Vi undersøkte hvorvidt de som 
ikke responderte, var forskjellige fra de 
som responderte i de to gruppene, og fant 
ingen signifikante interaksjoner mellom 
ikke-respondenters status og deltakernes 
status på de målte variablene. det var hel-
ler ingen hovedeffekter av status for ikke- 
respondenter på spørreskjemaene og status 
hos deltakerne. dette indikerer at om for-
eldrene deltok eller ikke i de senere målin-
gene, ikke var relatert til skårer på variable-
ne før oppstart av intervensjonen. Vi antar 
at det høye frafallet i kontrollgruppen var 
 knyttet til at disse foreldrene ikke fikk noe 
tilbud og ikke på noen måte profitterte på 
å delta i studien. deres motivasjon til kon-
tinuerlig å fylle ut spørreskjemaer ble der-
for svekket etter hvert som tiden gikk.

Mål. foreldrene besvarte spørsmål om 
barnets kjønn, alder, antall barn, barnets 
nummer i søskenflokken, foreldrenes al-
der, sivilstatus, arbeidsstatus, utdanning 
og informasjon om hvem som gjennom-

-sett inn figur 1 her -

Kvaliteten på den oppdragelse barn får, er den mest 
potente risikofaktor for ut  vik  ling av atferdsvansker og 

sosioemosjonelle vansker hos barn, samtidig som det er 
den lettest modifiserbare risikofaktoren

102718 GRTID Psykologi 1212.indb   1175 26.11.12   10:51



c. reedtz: Foreldreveiledning mot atferdsvansker Vitenskap og psykologi

tidsskrift for norsk psykologforening • 2012 • 491176

førte spørreskjemaene. fire standardiser-
te spørreskjemaer ble brukt:

1. eyberg child behavior inventory 
(ecbi; robinson, eyberg & ross, 1980; 
reedtz & martinussen, 2012). ec bi er 
standardisert for foreldre med barn i al-
deren 2 til 16 år. kartleggingsverktøyet 
presenterer en liste med atferd som er ty-
pisk for barn med atferdsvansker. ecbi 
inneholder 36 ledd som skåres på to ska-
laer, en intensitetsskala og en problemska-
la. intensitetsskalaen måler frekvensen av 
utfordrende atferd hos barnet på en skala 
fra 1 (aldri) til 7 (alltid), og disse ble sum-
mert opp i en totalskår for ecbi- intensi-
tet (α = 0,82) og varierer fra 36 til 252. ek-
sempler på ledd er «slåss med søsken» og 
«krangler med foreldrene om regler».

2. foreldres opplevelse av kompetanse 
(«parenting sense of competence»; psoc; 
Johnston & mash, 1989). psoc inneholder 
16 ledd som besvares på en skala fra «helt 
uenig» til «helt enig». skåring av noen ledd 
ble reversert slik at høyere skårer i alle ledd 

indikerte høyere foreldrerelatert selvtillit. 
to subskalaer måler effektivitet (7 ledd, α = 
0,69) og tilfredshet (9 ledd, α = 0,77) i forel-
dres oppdragelse av barna, og beregnes ved 
å summere skårene innenfor hver skala.

3. foreldres oppdragelsespraksis («pa-
renting practices interview»; ppi; Web-
ster-stratton, reid & hammond, 2001). ppi 
ble tilpasset fra oregon social learning 
centre’s discipline Questionnaire. to subs-
kalaer ble benyttet: røff disiplin (14 ledd, α = 
0,79) og positiv oppdragelsespraksis (15 ledd, 
α = 0,67). Valget av disse knytter seg til at 
det var disse subskalaene som ble benyttet 
som utfallsmål. foreldre oppgir med hvil-
ken sannsynlighet og i hvilken utstrekning 
de benytter ulike oppdragelsesstrategier på 
en 7-punkts skala, og gjennomsnittsskårer 
kalkuleres på hver subskala.

4. foreldrestress («parenting stress in-
dex-short form»; psi-sf; abidin, 1995; 
kornør & martinussen, 2011). psi-sf er et 
selvrapporteringsskjema utledet av full-
versjonen av psi. kortversjonen har 36 

ledd som omhandler foreldrestress. psi-
sf gir en skår for totalt stress (α = 0,90), 
som ble benyttet i denne studien.

Prosedyre. familier med barn i alderen 2–8 
år i tromsø ble rekruttert gjennom opp-
slag i barnehager og på skoler, annonser 
på busser og i lokalaviser, samt invitasjo-
ner gjennom brevutsendelser. når fami-
liene tok kontakt, ble de kort informert 
om prosjektet og fikk tilsendt et infor-
masjonsskriv om prosjektet. hvis famili-
en hadde mer enn ett barn mellom 2 og 8 
år, ble det minste barnet valgt for å sikre 
datauavhengighet. studien ble godkjent 
av regional etisk komité i helseregion V.

Design. en randomisert eksperimentelt 
kontrollert mellomgruppe-design ble 
brukt med pre- og post-målinger (2–4 
uker etter intervensjon), samt et års opp-
følging. familiene ble randomisert til en-
ten en kortversjon av duÅ (n = 89) eller 
til kontrollgruppen (n = 97).

Intervensjon. intervensjonsprogrammet 
de utrolige Årene er utviklet av Webster-
stratton og er et manual- og videobasert 
treningsprogram for foreldre med små 
barn med atferdsproblemer. foreldrene i 
intervensjonsgruppen ble delt inn i grup-
per på 10–12 foreldre. programmet ble ledet 
av to gruppeledere som over seks uker møt-
te foreldregruppen ukentlig med to timers 
varighet. gruppelederne ledet diskusjoner 
knyttet til sentrale aspekter ved foreldre-
oppdragelse ved bruk av videovignetter, 
rollespill og hjemmelekser. programmet 
lærte foreldrene positive foreldre-disi-
plinstrategier (lek, ros og belønning) ved 
bruk av den originale manualen for de seks 
første møtene i basisprogrammet i duÅ. 
denne norske kortversjonen av duÅ skil-
te seg fra basisprogrammet i duÅ både i 
lengde (6 versus 12 gruppemøter) og i inn-
hold (fullt basisprogram dekker også te-
maene effektiv grensesetting, ignorering 
av negativ atferd og tenkepause).

Gruppeledere. til sammen 15 gruppelede-
re administrerte programmet. gruppele-
derne hadde fått opplæring i henhold til 
sertifiseringsprosedyrene som er etablert i 
duÅ-programmet, og de fikk kontinuer-
lig veiledning av en sertifisert mentor eller 
«trainer» i programmet.

Rekruttering

Familier som samtykket i 
deltakelse i studien (η = 269)

Frafall (η = 22)
• Møtetidspunktet passet 

ikke, og �ytting

Fordelt til intervensjonsgruppe 
(η = 89)

Fordelt til kontrollgruppe 
(η = 97)

Ekskludert (η = 58)
• For høye skårer på ECBI, 

henvist til behandling

Analysert (η = 69) Analysert (η = 46)

Analysert (η = 69) Analysert (η = 49)

Fordeling

Post-test

1 års oppfølging

Randomisert (η = 186)

Figur 1: cONSOrT-flytdiagram
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Tiltaksintegritet. gruppelederne fulgte 
programmets manual og fullførte standar-
diserte sjekklister etter hvert gruppemøte.

Statistiske analyser. statistikkprogram-
mene spss (V 17,0) og sas (V 9,2) ble 
benyttet for statistiske analyser. i fra-
fallsanalysen brukte vi enveis anoVa 
og khikvadrat-tester for å sammenligne 
deltakere, frafall og ekskluderte subjek-
ter på barnets atferd, foreldres oppdra-
gelsespraksis, foreldres tilfredshet, for-
eldrestress og demografiske variabler. 
posthoctester med bonferroni-korreksjon 
ble brukt for å evaluere gruppeforskjeller.

korrelasjoner ble beregnet ved hjelp 
av pearsons korrelasjonskoeffisient. uav-
hengige utvalgs t-tester ble benyttet for 
å sammenligne utvalget med nasjonale 
normer for kontinuerlige variabler. ef-
fektstørrelser (hedges’ g = (m1 – m2)/sd 
pooled) ble beregnet ved hjelp av cohens 
kriterier (cohen, 1988) for små (0,2), me-
dium (0,5) og store (0,8) effekter. en p-ver-
di < 0,05 indikerte et statistisk signifikant 
resultat.

Vi ønsket å undersøke tre spørsmål om 
gruppeforandringer over tid: 1) er det for-
skjell i endringer mellom gruppene fra pre- 
til post-mål? 2) er det forskjell i endringer 
mellom gruppene fra pre-mål til oppføl-
ging? 3) er det forskjell i endringer mel-
lom gruppene fra post-mål til oppfølging? 
Vi benyttet en ancoVa, og brukte pre-
målene som kovariat i analysene (rausch, 
maxwell & kelley, 2003). for at anco-
Va-testen skulle være gyldig, skulle det 
ikke være noen gruppeforskjeller på pre-
mål i studien. for å undersøke hvorvidt 
intervensjonsgruppen var forskjellig fra 
kontrollgruppen ved pre-mål, benyttet vi 
en enveis anoVa. effektstørrelser ble 
kalkulert ved hjelp av partial eta square 
(η2) (cohen, 1988).  cohen anslår en typisk 
liten effekt til å være ca. η2 = 0,01, en ty-
pisk medium effekt til å være ca. η2 = 0,06 
og en stor effekt til å være ca. η2 = 0,14.

Resultater
forskjeller ved målinger før intervensjon. 
en enveis anoVa viste at det ikke var 
noen forskjeller mellom intervensjons-
gruppen og kontrollgruppen i skårer på 
barnets atferd, foreldres oppdragelses-
praksis og foreldres opplevelse av kompe-
tanse før intervensjonen.

gruppeforskjeller i endring fra før inter-
vensjon til etter intervensjon. ancoVa-
en viste at de to gruppene endret seg signifi-
kant forskjellig fra før intervensjon til etter 
intervensjon på ppi positiv oppdragelses-
praksis, ppi røff disiplin, psoc tilfredshet, 
psoc effektivitet og ecbi intensitet. in-
tervensjonsgruppen viste en større positiv 
endring enn kontrollgruppen. gjennom-
snittsskårer, tester for gruppeforskjeller og 
effektstørrelser er presentert i tabell 1. ef-
fektstørrelsene varierte fra store til små.

gruppeforskjeller i endring fra før in-
tervensjon til 1-års oppfølging. de to grup-
pene endret seg signifikant forskjellig fra 
før intervensjon til et års oppfølging på 
ppi positiv oppdragelsespraksis, ppi 
røff disiplin og psoc tilfredshet. inter-
vensjonsgruppen viste en større positiv 
endring enn kontrollgruppen. forskjel-
len i endring på psoc effektivitet mel-
lom gruppene og reduksjonen i atferds-
vansker i intervensjonsgruppen forsvant 
og var ikke lenger til stede ved et års opp-
følging.

gruppeforskjeller fra post-test til 1-års 
oppfølging. de to gruppene endret seg sig-
nifikant forskjellig fra post-test til oppføl-
ging etter et år på ppi positiv oppdragel-
sespraksis. ettersom det var en signifikant 
forskjell i endring mellom gruppene ved 
et års oppfølging, justert for målene før 
intervensjonen, kan man dra slutningen 
at intervensjonsgruppen hadde mer po-
sitiv oppdragelsespraksis enn kontroll-
gruppen ved oppfølging etter et år. de to 
gruppene endret seg ikke signifikant for-
skjellig fra post-test til et års oppfølging 
på ppi røff disiplinering. det impliserer 
at intervensjonsgruppen fortsatt viste 
større reduksjon i røff disiplinering enn 
kontrollgruppen ved et års oppfølging.

de to gruppene endret seg ikke signi-
fikant forskjellig fra post-test til et års 
oppfølging på psoc tilfredshet. foreld-
re i intervensjonsgruppen hadde dermed 
høyere grad av tilfredshet enn kontroll-
gruppen ved et års oppfølging.

Diskusjon
en kortversjon av duÅ tilbudt foreld-
re med alminnelige barn ga signifikante 
forskjeller i endring mellom interven-
sjonsgruppen som hadde gjennomgått 
foreldretreningen, og kontrollgruppen. 
kursgruppen viste en reduksjon i røffe 

oppdragelsesstrategier (sterk effekt), en 
økning i positive foreldrestrategier (mo-
derat effekt) og en økning i foreldrenes 
tilfredshet (små effekter) sammenlignet 
med kontrollgruppen. resultatene ved-
varte til målinger ved et års oppfølging. 
det er naturlig at effektstørrelsene er 
mindre ved 1 års oppfølging, ettersom for-
eldre i intervensjonsgruppen ikke lærte 
noe nytt fra post-mål til 1 års oppfølging.

de varige endringene i foreldrenes 
oppdragelse kan forklares av økning av 
foreldrenes kompetanse (opplevelse av til-
fredshet og effektivitet i foreldrerollen). 
funnene tyder på at foreldrenes opple-
velse av kompetanse økte som en konse-
kvens av å ha gjennomført kortversjonen 
av duÅ, og at dette var grunnlaget for de 
positive endringene i deres oppdragelse av 
barnet. dette er i overenstemmelse med 
annen forskning, som viser at tilfredshet 
i foreldrerollen er negativt korrelert med 
atferdsvansker hos barnet (ohan, leung 
& Johnston, 2000).

negativ eller røff oppdragelsespraksis 
er en sentral risikofaktor for ut vik ling av 
sosioemosjonelle vansker og atferdsvan-
sker hos barn, og en reduksjon av slik opp-
dragelse vil etter mitt syn være både hel-
sefremmende og forebyggende. funnene 
i våre studier tyder på at betydningsfulle 
og varige endringer i foreldres oppdragel-
sespraksis kan oppnås gjennom kortver-
sjonen av duÅ-programmet tilbudt for-
eldre av den generelle barnepopulasjonen.

barna i denne studien levde i familier 
med høy sosioøkonomisk status (ses). 
foreldrene representerte to-foreldre-fa-
milier i fulltids arbeid og med høy utdan-
nelse. dette er i overenstemmelse med an-
nen forskning, som viser at familier med 
høy ses i større grad melder seg på opp-
møtebaserte foreldreveiledningsprogram-
mer (morawska & sanders, 2006). resulta-
tene i studien forstås som en tendens hos 
foreldre med høy ses til å være mer proak-
tive enn foreldre med lav ses, og disse for-
eldrene vegret seg dermed ikke for å delta i 
foreldreveiledningstiltaket. at foreldrevei-
ledningen ble tilbudt gjennom deltakelse i 
et forsk nings prosjekt, kan ha bidratt til at 
det i enda mindre grad var stigmatiserende 
for høyt utdannede foreldre å delta. når det 
gjelder spørsmålet om man kan forvente 
de samme effektene i en gruppe foreldre 
med lavere ses, spriker forsk  ningen noe 

- sett inn tabell 1 her –
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ut fra om det er intervensjoner for univer-
selle, selekterte eller indikerte grupper. i en 
evaluering av duÅ rettet mot mødre med 
lav ses fant baydar og hennes kollegaer 
(baydar, reid & Webster-stratton, 2003) at 
mødrene i studien som lot seg engasjere, og 
fikk gode effekter av programmet. i en an-
nen studie viste calam med kollegaer (ca-
lam, sanders, miller, sadhnani & carmont, 
2008) at å få foreldre til å følge med på en 
tV-serie med seks episoder («sessions») av 
intervensjonen triple p, styrket barnas at-
ferd og foreldrenes oppdragelsespraksis et-
ter at foreldre hadde sett serien.

resultatene i vår norske studie er in-
teressante og reiser flere viktig spørsmål 
for faglige og politiske beslutningstakere 
som arbeider med å utvikle og implemen-
tere kommunebaserte helsefremmende og 
forebyggende tiltak relatert til barns ut  vik -
ling og sosioemosjonelle helse. mye forsk-
ning dokumenterer at det er en høy grad 
av stabilitet i atferdsvansker hos små barn, 
og at tidlig debut med slike vansker er den 
viktigste risikofaktoren for ut  vik  ling av en 
rekke akademiske, sosiale og psykiske van-
sker (se f,eks. briggs-gowan & carter, 2008; 
côté mfl,, 2006; Webster-stratton, 1998). 

denne kunnskapen gjør det svært viktig 
å implementere strategier for å identifise-
re disse barna i så tidlig alder som mulig. 
gjennomsnittsalderen for barna i vår stu-
die var under fire år, og sammenlignet med 
gjennomsnittsalderen for de barna som får 
tilbud om forebyggende intervensjoner i 
norske kommuner og i spesialisthelsetje-
nesten, er barna i studien svært små barn. 
da man evaluerte effektene av duÅs be-
handlingsprogram i norge, var gjennom-
snittsalderen for barna i studien cirka seks 
og et halvt år (larsson, fossum, clifford, 
drugli, handegård & mørch, 2009), og for-
skerne hadde uttalte problemer med å re-
kruttere de minste barna til behandling. 
det er positivt at vårt prosjekt lyktes med 
å rekruttere de yngste barna, da det er i 
denne gruppen man kan forvente de stør-
ste forebyggende effekter på lang sikt (gar-
dener, sonuga-barke & sayal, 1999).

hele 22 % av barna der foreldrene meld-
te interesse for å delta i studien, ble eksklu-
dert fra studien og henvist til behandling 
på grunn av høye ecbi-skårer. gjennom 
tilbudet om en universell helsefremmende 
og forebyggende intervensjon i kommunen 
ble på denne måten en stor andel barn med 

reelle atferdsproblemer identifisert og hen-
vist til behandling i forebyggende helsetje-
nester eller i spesialisthelsetjenesten. dette 
viser hvordan foreldreveiledningstiltak til-
budt foreldre av den generelle barnebefok-
ningen kan ha stor betydning for å styrke 
tidlig identifisering og derigjennom bidra 
til tidlig intervensjon overfor små barn med 
behov for behandling for vanskene sine.

Konklusjon
strukturert, gruppebasert foreldreveiled-
ning kan være et effektivt virkemiddel for 
å endre foreldres oppdragelsespraksis til en 
mer positiv foreldrestil og for å styrke deres 
opplevde kompetanse i foreldrerollen. for-
eldreveiledningsprogrammet («basic») som 
kurset i denne studien baserer seg på, er vi-
dereutviklet og fornyet av opprinnelses-
miljøet i usa. på bakgrunn av funnene i 
denne studien har carolyn Webster-strat-
ton utviklet et nytt 6-ukers foreldrevei-
ledningsprogram («attentive parenting») 
rettet mot den universelle populasjonen. 
dette programmet er under utprøving i tre 
kommuner i norge. en svakhet ved studi-
en er at evalueringene av barnas atferd kun 
bygger på foreldres selvrapporteringer. l

Kursgruppen vår viste en reduksjon i røffe 
oppdragelses strategier, en økning i positive foreldre-
strategier og en økning i foreldrenes tilfredshet

Tabell 1. Gruppeforskjeller fra pre- til post-test, og et års oppfølging.

Intervensjon (η = 89) Kontroll (η = 97)

Pre Post Oppfølging Pre Post Oppfølging Intervensjon vs, Kontroll

Dimensjon

M M M M M M
F1, 183

(η2)
F1, 183

(η2)
F1, 183

(η2)

(SD) (SD) (SD) (SD) (SD) (SD) Pre-post
Pre-follow 

up
Post-follow 

up

ECBI intensitet
104,2
(18,6)

98,2
(17,6)

98,1
(19,8)

102,0
(14,4)

100,2
(17,4)

98,2
(16,5)

4,0*

(0,02)
0,8

(0,004)
1,6

(0,01)

PPI røff disiplin
1,96

(0,47)
1,71

(0,40)
1,76

(0,40)
1,93

(0,38)
1,87

(0,42)
1,86

(0,39)
18,3***

(0,09)
9,9**

(0,05)
2,4

(0,01)

PPI positiv 
oppdragelses praksis

4,56
(0,49)

5,13
(0,52)

5,05
(0,47)

4,49
(0,57)

4,67
(0,58)

4,75
(0,53)

45,9***

(0,20)
24,8***

(0,12)
9,2**

(0,05)

PSOC tilfredshet
39,4
(6,6)

42,6
(6,1)

43,0
(5,6)

40,1
(6,0)

41,7
(6,5)

42,5
(6,4)

7,8**

(0,04)
4,1*

(0,02)
0,6

(0,003)

PSOC effektivitet
31,4
(3,6)

33,6
(3,6)

33,8
(3,6)

31,8
(3,8)

32,9
(3,9)

33,6
(3,9)

9,9**

(0,05)
2,4

(0,01)
3,1

(0,02)

Note: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001
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