
	  



	  

Abstract 
 

Background: The object of this thesis is to explore parents’ experience of the efficacy of The 

Incredible Years (IY) as intervention for preschool children with ADHD or ADHD symptoms. 

 

Method: Semi-structured interviews were conducted with 12 parents, from a sample of 14 parents, 

post parent training intervention. Qualitative methods with components of thematic analysis and 

meaning condensation were used in the analysis. 

 

Results: The main results indicate that all parents experience a positive effect on both themselves 

and the child’s ADHD-symptoms. 

The parents emphasized an increase in parent competence and in child restfulness and 

concentration. Several factors of change were identified, including new parent strategies, session 

structure and method, and parents’ own increased calmness and confidence. Results indicate that 

the teacher intervention does not have a direct effect on the experience of the effectiveness of IY. 

 

Conclusion: The results indicate that IY has an experienced positive effect on both parent and child 

behavior and child ADHD-symptoms immediate after intervention. Further research is needed 

regarding the duration of effect, effect of IY teacher intervention, as well as IY’s efficacy on core 

ADHD-symptoms.   
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1.0 Indledning 
Attention-deficit/hyperactivity disorder – ADHD er en af de hyppigste årsager til klinisk henvisning 

af børn og unge (Barkley, 1997). Ifølge Polanczyk, Silva de Lima, Horta, Biederman og Rohde 

(2007) er prævalensen på verdensplan 5,29 %. I børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark udgør 

børn med ADHD 12 % af de diagnosticerede børn og unge (Referenceprogram, 2008). Derudover 

er der børn med ADHD, som ikke udredes indenfor børne- og ungdomspsykiatrien, men som 

kommer til privatpraktiserende børnepsykiatere og – psykologer, eller som henvises til PPR (ibid1).  

 

Ætiologien bag ADHD er endnu ikke klarlagt (Daley, Jones, Hutchings & Thompson, 2009). 

Studier peger på, at både genetiske, biologiske og miljømæssige faktorer har betydning i 

årsagsforklaringen til ADHD (Sharp, McQuillin & Gurling, 2009; Daley et al., 2009). Det kan 

derfor være svært at målrette behandlingen til børn med ADHD. På området findes der dog enighed 

om, at det er vigtigt med tidlig intervention, bl.a. fordi børns hjerner i førskolealderen er mere 

plastiske (Cramer et al., 2011). Samtidig har børn i denne alder ikke oplevet så mange nederlag i 

form af afvisning fra jævnaldrene og/eller generelt negative responser fra omgivelserne, hvilket 

anses for at være udviklende og vedligeholdende faktorer i forhold til ADHD-symptomer (Webster-

Stratton, Reid & Beauchaine 2011). Det diskuteres, om medicinering eller forældretræning er den 

bedste behandling til førskolebørn med ADHD. Medicinering har vist sig effektiv på behandling af 

ADHD-symptomer til skolebørn med ADHD (Sonuga-Barke, Thompson, Abikoff, Klein & 

Brotman, 2006), men man kender endnu ikke kort- eller langsigtede konsekvenser af medicinen, 

hvorfor man er varsom med at anbefale medicinering til førskolebørn (ibid.). Samtidig peger studier 

på, at forældretræning er en effektiv interventionsform til førskolebørn med ADHD (Daley et al., 

2009), og ifølge NICE Guidelines (2008) anbefales det derfor, at bruge forældretræning som første 

intervention til førskolebørn med ADHD.  

 

The Incredible Years, på dansk De Utrolige År (DUÅ), er et forældretræningsprogram udviklet til 

børn med adfærdsforstyrrelser, men som også har vist sig effektiv i behandlingen af ADHD hos 

førskolebørn (eg. Jones, Daley, Hutchings, Bywater, & Eames, 2007). For at kunne intervenere på 

tværs af barnets miljøer er DUÅ opbygget som et multikomponent program, hvormed det både 

indeholder et forældre-, lærer- og børnetræningsprogram (Webster-Stratton, 2001). På Center for 

ADHD i Aarhus anvendes DUÅ forældre- og lærertræning som intervention til børn med ADHD 

eller ADHD-lignende vanskeligheder i alderen 3-8 år.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ibid. anvendes velvidende, at der i den nyeste apa-stil ikke bruges ibid 
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Litteraturen om forældretræning som intervention til førskolebørn med ADHD er begrænset i 

forhold til litteraturen omkring forældretræning som intervention til børn med adfærdsforstyrrelser 

(Charach et al., 2013). Samtidig er der ifølge forfatternes viden kun foretaget kvantitative 

undersøgelser af DUÅ forældretræning som intervention til førskolebørn med ADHD, og dermed 

ingen kvalitative studier. Det er derfor interessant at undersøge, hvordan forældre til førskolebørn 

med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder oplever DUÅ forældretræning målrettet 

førskolebørn med ADHD, herunder det oplevede udbytte, den oplevede proces samt kritik og 

ændringsforslag. Derudover ønskes det at undersøge, om lærer/pædagogtræning har en effekt på det 

oplevede udbytte af forældretræningen. Det leder frem til nærværende speciales 

problemformulering:  

 

Hvordan oplever forældre til førskolebørn med ADHD forældretræningsprogrammet De Utrolige 

År, og hvilken effekt oplever forældrene, at programmet har på dem selv og deres barn – 

herunder barnets ADHD-kernesymptomer?  
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1.1 Kapiteloversigt 

Specialet er struktureret og disponeret på følgende måde: 

 

Kapitel 2 
I dette kapitel redegøres der for de diagnostiske kriterier for ADHD ifølge DSM-V. Herudover 

beskrives prævalens, kønsforskelle, komorbiditet, forløb, ADHD hos førskolebørn og ætiologi.  

 

Kapitel 3 

I dette kapitel redegøres der for forældretræning og den teoretiske samt empiriske baggrund. 

Endvidere beskrives forældretræning i forhold til ADHD, hvorunder empiri gennemgås. 

 
Kapitel 4 

Her redegøres der for forældretræningsprogrammet De Utrolige År, hvor metoden for forældre-, og 

lærertræningsprogrammet beskrives. Endvidere gennemgås, hvorledes De Utrolige År målrettet 

børn med ADHD er struktureret.  

 
Kapitel 5 

I dette kapitel gennemgås metaanalyser af effektstudier af De Utrolige År, samt effektstudier af De 

Utrolige År rettet mod børn med ADHD. 

 

Kapitel 6  

I dette kapitel præsenteres tre kvalitative studier, der undersøger forældrenes oplevelse af De 

Utrolige År som tidlig intervention til børn med adfærdsforstyrrelser. Kapitlet afstluttes med en 

sammenligning de tre studier imellem. 

  

Kapitel 7 

I dette kapitel redegøres der for metoden for nærværende undersøgelse. Herunder en beskrivelse af 

Center for ADHD og det anvendte forældretræningsprogram, da det danner rammen for vores 

undersøgelse. Endvidere beskrives nærværende undersøgelses metode, herunder procedure, 

deltagerkarakteristika og analysemetode.  

 

Kapitel 8 
Her præsenteres resultater fra nærværende undersøgelse via 6 kategorier, der hver samler 
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forskellige aspekter af deltagernes oplevelser med det undersøgte behandlingsprogram. 

 
Kapitel 9 

I dette kapitel diskuteres undersøgelsens hovedresultater, samtidig med at de løbende 

sammenholdes med relevant teori.  

 

Kapitel 10 
I dette kapitel diskuteres metodiske overvejelser vedrørende nærværende studie, herunder 

specifikke mangler i undersøgelsen, samt overordnede betragtninger der angår den valgte 

kvalitative metode. 

 

Kapitel 11 
I dette kapitel opsummeres nogle overordnede konklusioner på baggrund af nærværende 

undersøgelse. Samtidig perspektiveres der til nye forskningsområder.  
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2.0 Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder  
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder viser sig ifølge DSM-V 2 , 3  (American Psychiatric 

Association (APA), 2013) som et vedvarende mønster af uopmærksomhed og/eller hyperaktivitet 

og impulsivitet. Symptomerne skal fremtræde i en sværere grad og forekomme hyppigere end man 

ser hos jævnaldrende og skal have eksisteret i mindst 6 måneder (kriterium A). Samtidig skal 

symptomerne debutere inden 12 års alderen (kriterium B) og forekomme i mindst to af barnets 

miljøer (settings) almindeligvis skole og hjem (kriterium C) (ibid.). Der skal ligeledes eksistere en 

funktionsnedsættelse i forhold til udviklingsniveauet hos jævnaldrende på sociale, akademiske eller 

arbejdsmæssige områder (kriterium D). Det sidste kriterium er, at symptomerne ikke må optræde 

eksklusivt i forbindelse med skizofreni eller andre psykotiske forstyrrelser, og de må ikke kunne 

forklares bedre med andre mentale forstyrrelser som fx affektive lidelser, personlighedsforstyrrelser 

m.fl. (kriterium E) (ibid.) 

Udover de tre kernesymptomer er der også associerede vanskeligheder såsom motorisk 

koordination, ringe emotionel regulering og lav frustrationstærskel4 (ibid.). 

 

Uopmærksomhedsaspektet karakteriseres ved problemer med at fokusere og holde opmærksomhed 

på opgaver samt det at handle uovervejet, hvilket ofte medfører, at der laves fejl. Det kan være 

svært at følge instruktioner og afslutte opgaver. Det opleves derfor ofte, at børn med ADHD har 

modvilje mod at engagere sig i eller beskæftige sig med opgaver, der kræver vedvarende kognitivt 

arbejde. Uopmærksomhedsproblemerne medfører også, at børn med ADHD kan være glemsomme, 

kan miste ting, kan have svært ved at organisere opgaver og aktiviteter og let bliver distraheret 

(ibid.).    

Symptomerne på hyperaktivitet og impulsivitet kan opleves som rastløshed og uro, hvilket kan 

medføre, at barnet kan have svært ved at sidde stille, når dette er påkrævet. Samtidig kan det 

forekomme, at barnet løber rundt eller klatrer op ad ting i situationer, hvor det findes upassende. 

Endvidere opleves det ofte, at de taler mere end jævnaldrende. Det impulsive aspekt kan vise sig 

ved, at barnet svarer, før spørgsmålet er færdigstillet, at det har svært ved at vente på tur, og 

afbryder eller forstyrrer andre fx i konversationer (ibid.). Uopmærksomheden og impulsiviteten kan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Der tages i nærværende opgave udgangspunkt i DSM kriterierne til trods for, at ICD-10 anvendes i Danmark. Det 
begrundes med, at DSM kriterierne typisk anvendes i både den nationale og internationale publicerede forskning. 
Endvidere er der begrænsede forskelle mellem de to klassifikationssystemer i forhold til ADHD   
3	  Der er få ændringer i diagnosekriterierne mellem DSM-IV og DSM-V. Kravet for hvornår barnet senest skal have 
oplevet symptomerne er ændret fra 7 til 12 år. De resterende ændringer er i forhold til diagnosticeringen af voksne, men 
da børn er vores emne, vil vi ikke komme ind på ændringerne i nærværende opgave  
4 Der henvises til bilag A for præcis beskrivelse af diagnosekriterierne 
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bevirke, at barnet er udsat for flere ulykker og indgår i flere potentielt farlige situationer, fordi det 

ikke når at overveje konsekvenserne (ibid.). 

Symptomerne forværres typisk i situationer, hvor vedvarende koncentration og mental aktivitet 

kræves, og kan i højere grad fremkomme i gruppesituationer. Derimod kan belønning, tæt 

supervision og en-til-en situationer mindske forekomsten eller graden af symptomer (ibid.). 

 
2.1 Undertyper 
I DSM-V fremgår det endvidere, at ADHD kan inddeles i tre undertyper; ADHD-kombineret 

(ADHD-C), ADHD - primært hyperaktiv (ADHD-HI) og ADHD - primært uopmærksomhed 

(ADHD-I) (APA, 2013). Ved den kombinerede type (ADHD-C), skal der forekomme 6 eller flere 

symptomer indenfor både uopmærksomhed og hyperaktivitet-impulsivitet. Ved ADHD-HI, skal der 

være 6 eller flere symptomer indenfor hyperaktivitet-impulsivitets kriterierne, men færre end 6 

symptomer indenfor uopmærksomhed. Ved den sidste undertype (ADHD-I) forekommer der 6 eller 

flere symptomer inden for uopmærksomhedskriterierne, men under 6 symptomer indenfor 

hyperaktivitet-impulsivitet (ibid.)5. 

 

2.2 Prævalens og kønsforskelle 
Prævalensen for ADHD hos børn er i følge Polanczyk et al., (2007) omkring 5,29 %. Tallet er 

fremkommet på baggrund af en metaanalyse over artikler fra lande verden over; Nordamerika, 

Sydamerika, Asien, Afrika, Mellemøsten, Oceanien og Europa (ibid.). Der er en overvægt af drenge 

i forhold til piger i de kliniske populationer. Her er kønsratioen 4:1-6:1 (Lahey, Miller, Gorden & 

Riley, 1999). I befolkningsundersøgelser er kønsforskellen dog mindre, svingende fra 1:1-3:1 

(ibid.). Dette kan tyde på en underdiagnosticering af piger med ADHD, som muligvis kan forklares 

med, at ADHD kan have et anderledes udtryk hos piger med ADHD (Gershon & Gershon, 2002). 

Flere piger end drenge har ADHD-I og dermed ikke så mange hyperaktive og impulsive 

symptomer, hvorfor ADHD-forstyrrelsen måske er sværere at opdage (ibid.). Samtidig har piger 

hyppigere internaliserende komorbide lidelser (angst eller depression) i forhold til eksternaliserende 

komorbide lidelser, som adfærdsforstyrrelser, der hyppigere optræder hos drenge (ibid.). Pigerne 

bliver måske derfor henvist på baggrund af angst eller depression og får dermed ikke stillet den 

korrekte diagnose (Referenceprogram, 2008).  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 I opgaven vil der ikke blive skelnet mellem undertyperne, da det ikke er relevant for nærværende undersøgelse. Der vil 
blot blive refereret overordnet til ADHD som diagnose 
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2.3 Komorbiditet 
Ifølge Barkley (2006) har næsten halvdelen (44 %) af klinisk henviste børn med ADHD mindst én 

komorbid lidelse, hvor op til 43 % har to eller flere komorbide lidelser. Ifølge Pliszka (2000) er 

tallet omkring 80 % og ifølge Jensen, Martin og Cantwell (1997) er tallet 90 %. Det kan derfor være 

svært at pege på den præcise forekomst af komobiditet, men ud fra ovenstående tal kan man sige, at 

80-90 % af børn med ADHD har en komorbid lidelse6. De hyppigste komorbide lidelser hos børn 

med ADHD er Oppositional Defiance Disorder (ODD) og Conduct Disorder (CD) også betegnet 

adfærdsforstyrrelser (Barkley, 2006). Ifølge Barkley (2006) øger tilstedeværelsen af ADHD 

risikoen ca. 10 gange for udvikling af ODD og CD. Den øgede risiko for udvikling af 

adfærdsforstyrrelser forekommer især ved undertypen ADHD-hyperaktivitet/impulsivitet (Mash & 

Wolfe, 2010). Studier viser, at 54-67 % af børn med ADHD møder kriterierne for diagnosticeringen 

af ODD, og 20-50 % af børn med ADHD møder kriterierne for diagnosticeringen af CD (Barkley, 

2006). Andre komorbide lidelser, der ses hos børn med ADHD, kan være affektive lidelser (20-30 

%), angstlidelser (25 %) og indlæringsvanskeligheder (25 %) (Barkley, 2006a). 

 

2.4 Forløb 
ADHD-kernesymptomerne ændres med stigende alder. Ofte forsvinder hyperaktivitetssymptomerne 

helt eller delvist, og uopmærksomhedssymptomerne kan ændre karakter, således at de eksekutive 

vanskeligheder tydeliggøres (Biederman, Mick & Faraone, 2000). Det kan betyde, at nogle voksne 

ikke længere opfylder et tilstrækkeligt antal symptomer til diagnosen, men fortsat har samme grad 

af funktionsnedsættelse (ibid.). Det er bl.a. det, man har forsøgt at tage højde for i DSM-V, idet 

unge og voksne over 17 år nu kun skal opfylde 5 kriterier for uopmærksomhed og/eller 

hyperaktivitet og impulsivitet (APA, 2013). Børn og unge med ADHD har øget risiko for senere at 

udvikle andre psykiatriske lidelser (Willoughby, 2003). Samtidig er der risiko for tidlig debut for 

brug og misbrug af rusmidler, og ADHD øger risikoen for berigelseskriminalitet samt 

voldskriminalitet (Spencer, Biederman & Mick, 2007). Endvidere kan børn med ADHD i deres 

ungdom og tidlig voksenalder få svært ved at være socialt vedholdende og skifter ofte uddannelse, 

job, bolig og partner. Især den komorbide usocialiserede adfærdsforstyrrelse i barndommen synes at 

øge risikoen for dårlig prognose på disse områder (Barkley, Fischer, Edelbrock & Smallish, 1990). 

 

 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 I resten af specialet anvendes Barkleys tal (2006) i forbindelse med komorbiditet 
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2.5 ADHD hos førskolebørn 
Forskningen på ADHD-området er primært baseret på børn i skolealderen, hvorfor der ikke er 

samme viden om ADHD hos førskolebørn (Smidts & Oosterlaan, 2007). Studier viser, at de første 

ADHD-symptomer kan ses i to-tre års alderen, men den mest almindelige alder for diagnosticering 

er omkring 7-10 år (ibid.).   

Ifølge flere studier, tyder det på, at førskolebørn med ADHD udviser samme symptombillede som 

skolebørn med ADHD (Sonuga-Barke et al., 2006; Daley et al., 2009; Steinhausen, 2001 m.fl.). I 

nogle studier (e.g. Smidts & Oosterlaan, 2007) ser man dog færre børn med ADHD–

uopmærksomhed. Ifølge Posner, Pressman og Greenhill (2008) er undertypen ADHD-hyperaktivitet 

og impulsivitet den hyppigst forekomne (58 %) hos klinisk henviste førskolebørn, hvor undertypen 

ADHD-kombineret udgør 41 % og kun 1 % har ADHD-uopmærksomhedsundertypen. Fundet kan 

forklares med, at uopmærksomhed ikke opdages på samme måde som hyperaktivitet og 

impulsivitet, fordi førskolebørn ikke i så høj grad som skolebørn er i situationer, hvor 

opmærksomhed kræves i længere tid (Posner et al., 2007). En anden årsag kan være, at 

diagnosekriterierne er udarbejdet i forhold til skolebørn (Byrne, Bawden, Beattie, & DeWolfe, 

2000). I forhold hertil har man diskuteret, om diagnosekriterierne burde revideres, således at de 

tager højde for det udviklingsmæssige niveau og de udviklingsmæssige processer (Greenhill, 

Posner, Vaughan & Kratochvil, 2008). 

 

Prævalensen hos førskolebørn kan ifølge Steinhausen (2011) være svær at måle, men litteraturen på 

området peger ifølge Greenhill et al. (2008) på, at den er 2-6 % og dermed nogenlunde den samme 

som hos skolebørn, muligvis lidt lavere. Årsagen til den mulige lavere prævalens hos førskolebørn 

kan forklares med, at mange af ADHD-symptomerne anses af forældre og pædagoger som værende 

normaladfærd hos førskolebørn (Smidts & Oosterlaan, 2007). For eksempel symptomer som det at 

skulle have gentaget beskeder og at være urolig og rastløs ses i høj grad hos førskolebørn uden 

ADHD (Posner et al., 2008). Endvidere peger et studie af Phillips, Greenson, Collett og Gimpel, 

(2002) på, at især pædagoger i mindre grad end forældre tillægger børns adfærd ADHD-symptomer. 

Det begrundes med, at pædagoger ofte har mere erfaring med børn og aldersvarende adfærd. Det 

tyder dermed på, at der skal mere til, før pædagoger i forhold til forældre vil berette om ADHD-

symptomer. Et studie af Healey, Miller, Castelli, Marks og Halperin (2008) peger i den forbindelse 

på, at det er nødvendigt at have graden af svækkelse (impairment) med i diagnosticeringen af 

ADHD hos førskolebørn for at undgå, at antal symptomer er det eneste, der er afgørende i 



	   Side 9 af 139 

diagnosticeringen. Der skal således anvendes en svækkelsesskala (impairment scale), fordi det kan 

være svært at vurdere, om symptomerne svækker barnet i tilstrækkelig grad til at stille en diagnose.  

 

Kønsratioen for førskolebørn med ADHD er den samme som for skolebørn omkring 4:1-6:1 hos de 

klinisk henviste (Posner et al., 2008).  

Komorbiditeten ligger en smule lavere hos førskolebørn med ADHD (74 %) i forhold til skolebørn 

med ADHD (87 %) (ibid.). Førskolebørn med ADHD udviser også ringere skoleparathed, dårligere 

finmotoriske færdigheder, og de er mere svækkede socialt (Tandon, Si & Luby, 2011). Derudover 

har longitudinelle studier indikeret, at ADHD med debut i førskolealderen forsætter op igennem 

barndommen og voksenlivet (Greenhill et al., 2008).  

 
2.6 Ætiologi 
Forskningen viser, at både genetiske – og miljømæssige faktorer spiller ind, men den præcise 

ætiologi til ADHD er endnu ikke klarlagt. (Daley et al., 2009). I familie-, adoptions- og 

tvillingestudier har man fundet, at den genetiske påvirkning er involveret i 77 % af tilfældene, hvor 

især syv udvalgte gener associeres med ADHD (Faraone et al., 2005). Det tyder altså på, at ADHD 

har en polygenetisk årsagsforklaring, hvormed det kan være svært at pege på de enkelte geners 

indflydelse, idet man kan forvente kumulativ effekt af generne (Nigg, 2006).  

Også faktorer i det præ- og perinatale miljø kan spille ind, herunder præterm fødsel, 

fødselskomplikationer, lav fødselsvægt og moderens forbrug af tobak og alkohol (APA, 2013). I 

forhold til de miljømæssige faktorer, har studier vist, at forældres opdragelsesstil kan have 

indflydelse (Sonuga-Barke et al., 2006; Daley et al., 2009). Negativ og kaotisk opdragelsesstil, 

herunder restriktiv, tvingende, påtrængende og overstimulerende forældrestil er forbundet med 

udvikling og fastholdelse af ADHD-symptomer (Daley et al., 2009). Mere præcist, har et 

longitudinelt studie af Olson, Bates, Sandy og Schilling (2002) peget på, at en sådan forældrestil 

kan medføre tidlig forsinkelse i udvikling af de eksekutive funktioner og hyperaktiv adfærd. 

Samtidig kan børn med ADHD være prædisponerede til at være udfordrende i opdragelsen bl.a. 

pga. svært temperament, hvormed de lettere kan fremkalde en negativ opdragelsesstil hos 

forældrene. Der eksisterer dermed en reciprok påvirkning forældre-barn imellem i forhold til 

sammenhængen mellem opdragelsesstil og ADHD-symptomer (Daley et al., 2009).  

 

Indenfor ADHD-forskningen er der især to fremherskende neuropsykologiske teorier. De forsøger 

at beskrive udviklingen og fastholdelsen af ADHD hos børn, der er prædisponeret med ADHD 

(Daley et al.. 2009). Den ene er Barkleys teori (1997) omkring deficit i hæmningsfunktionen og den 
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anden er Sonuga-Barkes motivationsteori (2002) om delay aversion7 (aversion mod at vente), som 

begge vil blive gennemgået i det følgende.  

 

Barkleys teori (1997) omhandler det kognitive funktionsniveau, herunder de eksekutive funktioner 

hos børn med ADHD. Ifølge Barkley (1997), er ADHD et udtryk for deficit i barnets 

hæmningsfunktion, det vil sige, at barnet ikke kan hæmme sine impulser og derved får svært ved at 

tilbageholde responser, muliggøre forsinkede responser, standse igangværende responser og modstå 

distraherende stimuli (ibid.). Når hæmningsfunktionen ikke fungerer, er det ifølge Barkley (1997) 

ikke muligt at anvende de andre eksekutive funktioner – arbejdshukommelsen, selvregulering af 

affekt, motivation og arousal, internalisering af tale og rekonstruering, da der via hæmning opstår et 

tidsrum, som er afgørende for, at de kan komme i spil. Det essentielle problem hos børn med 

ADHD er altså ifølge Barkley (1997) mangel på hæmning i adfærd, som påvirker muligheden for at 

anvende de andre neuropsykologiske funktioner, der tilsammen kan forklare kernesymptomerne og 

de adfærdsmæssige afvigelser hos børn med ADHD. At børn med ADHD har svært ved at følge 

instruktioner (jf. DSM-V kriterierne), udsætte belønning og modstå fristelser kan altså antages at 

være udtryk for manglende hæmning (ibid.) Mangel på hæmning vil udløse en adfærd, der i højere 

grad er kontrolleret af omgivelserne end af barnet selv, hvilket bl.a. kommer til udtryk i forhold til 

emotionel regulering, idet et barn med ADHD i højere grad udviser emotionelle reaktioner i relation 

til emotionelt ladede begivenheder, fordi de ikke er i stand til at hæmme og regulere responser og 

har svært ved at handle ud fra viden om, hvordan emotionelle responser kan påvirke andre (ibid.).  

 

Sonuga-Barkes teori (2002) omhandler forstyrrelser i de motivationelle processer, som skaber delay 

aversion (Daley et al., 2009). Børn med ADHD har ifølge modellen en shortened delay gradient, 

hvilket betyder, at børnene ikke tillægger fremtidige begivenheder så meget værdi som andre børn 

(Sonuga-Barke, 2002). Det er altså ændringer i belønningsbanerne især ventral-striatal netværket og 

ændringer i den meso-limbiske del af dopaminsystemet, der er medvirkende til udvikling af delay 

aversion. Ifølge modellen handler børn med ADHD impulsivt for at undgå ventetid (delay) og vil 

oftest vælge aktualitet og øjeblikkelige belønninger (immediacy) frem for ventetid (ibid.). Hvis 

barnet ikke har mulighed for at undgå ventetid, vil det reducere fornemmelsen af tid ved at blive 

hyperaktiv eller uopmærksom. Forbindelsen mellem ADHD-adfærden og de forandrede 

belønningsmekanismer er medieret af delay aversion, som dannes over tid via klassisk betingning. 

Hvis barnet, pga. shortened delay gradient, fejler, når det skal vente og udsætte responser, bliver 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Delay aversion oversættes ikke til dansk, da der ikke findes en passende oversættelse 
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situationer, hvor det er nødvendigt at vente og udsætte responser, forbundet med negative følelser. 

De situationer associeres derefter med ubehag, hvormed delay aversion udvikles (ibid.).  

Kulturel praksis yder også indflydelse på delay aversion, idet forældre, der sætter urealistiske høje 

standarder og ikke tilgiver fejl begået i forhold til at vente, skaber en kontekst, hvori delay aversion 

kan udvikles (ibid.). Endvidere kan en negativ forældrestil være vedligeholdende for ADHD-

symptomer. Som nævnt ovenfor kan især forældrestil som er restriktiv, tvingende, påtrængende og 

overstimulerende associeres med hyperaktivitet hos førskolebørn (Jacobvitz & Sroufe, 1987 i Daley 

et al., 2009).  

 

De to teorier beskrevet ovenfor er efterfølgende af Sonuga-Barke (2002) blevet samlet i én Dual 

Pathway model, hvor det beskrives, at både deficits i hæmningsfunktionen og delay aversion kan 

forklare udviklingen og fastholdelsen af ADHD-symptomer8. Det underbygges af Nigg (2006), der 

peger på, at de to teorier kan være med til at forklare heterogeniteten i ADHD-forstyrrelsens udtryk. 

Ifølge Nigg (2006) skal ætiologien bag ADHD forstås som et samspil mellem genetiske, biologiske 

og miljømæssige faktorer, hvor de to neuropsykologiske teorier kan forklare de medierende faktorer 

imellem genetik og adfærd hos børn med ADHD.     

 

2.7 Opsummering 
I dette kapitel er der blevet redegjort for ADHD-diagnosen, og hvordan den kommer til udtryk. 

Herunder er der redegjort for prævalens, kønsforskelle, komorbiditet, forløb og ætiologi. 

Førskolebørn viser overordnet set samme symptombillede, den samme prævalens, kønsratio og 

komorbiditet som skolebørn. At ætiologien endnu ikke er klarlagt, samt at de medierende faktorer 

mellem genetik og adfærd kan være forskellige, kan resultere i, at det kan være svært at pege på den 

bedst mulige behandling af ADHD. Alligevel peger studier på (eg. Daley et al., 2009), at 

forældretræning, som redegjort for i næste kapitel, har god effekt i forhold til behandling af 

førskolebørn med ADHD. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Der henvises til Sonuga-Barke (2002) for uddybning af modellen, da uddybning ikke anses for relevant i nærværende 
opgave, idet modellen ikke efterfølgende anvendes 
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3.0 Forældretræning 
I de følgende afsnit vil der blive redegjort for den teoretiske baggrund for forældretræning, samt 

den empiriske baggrund for forældretræning som intervention til børn med ADHD.  

 

3.1 Teoretisk baggrund for forældretræning 
I 1960’erne skiftede forståelsen af børns problematiske adfærd som værende intrinsisk funderet til 

at være funderet i den sociale kontekst. Herunder at forældrenes interaktion med barnet og 

uhensigtsmæssige adfærdsmønstre i familien kunne bidrage til udviklingen af problematisk adfærd 

hos barnet (Carr, 2006). Det blev således interessant, hvorvidt børns problematiske adfærd kunne 

behandles ved forældres systematiske reinforcering af hensigtsmæssige alternative responser. 

Opmærksomhed blev dermed primært rettet mod træning og implementering af alternative 

forældrestrategier. Ved at behandle barnet via forældrene, fremfor individuel terapi, sikrede man 

også behandlingens kontinuitet og generaliserbarhed. Forældre blev dermed anerkendt som vigtige 

agenter i behandlingen af børns adfærdssymptomer (ibid.). Forældretræning er i dag funderet i 

forskning omkring udviklingen og fastholdelsen af udadreagerende og aggressiv adfærd hos børn, 

samt teorier om indlæring af information og adfærd. Særligt to teorier gør sig gældende; Pattersons 

interaktionelle relationsteori (The Coercion Model) (eg. 1976) og Banduras teori (1989) om social 

indlæring og self-efficacy9 (egen myndighed). Der vil i det følgende blive redegjort for de to teorier 

og deres bidrag til forældretræningsprogrammer. 

 

3.1.1 Pattersons interaktionelle relationsteori 
Forældretræning er funderet i Pattersons interaktionelle teori (1976 i Eddy, Leve & Fagot, 2001), 

der omhandler, at reciprokke interaktioner mellem forældre og barn kan intensivere og reinforcere 

uhensigtsmæssig adfærd. Teorien, der kaldes The Coercion Model, antager, at forældre-barn 

samspillet kan ende i en negativ spiral, hvor forældre og barn kommer til at kontrollere hinandens 

uhensigtsmæssige adfærd gennem stimuli, respons og negativ reinforcering. Teorien bygger på 

princippet om, at negative forældre-barn interaktioner opstår tidligt i barnets udvikling på baggrund 

af både barnets temperament og forældres negative forældrestil (ibid.). Børn med et vanskeligt 

temperament karakteriseres ved at reagere med modstand på kontrol, manglende vedholdenhed, 

intens negativitet, emotionel reaktivitet, uopmærksomhed og impulsivitet. Et svært temperament 

kan være medvirkende til, at forældrene udvikler en uhensigtsmæssig forældrestil, idet det kan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Self-efficacy vil ikke blive oversat pga. manglende passende oversættelse 
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påvirke forældre til i højere grad at indgå i negative samspil og interaktioner med barnet, og dermed 

udvise mere negativ, hård og kontrollerende adfærd. Når barnet overvejende mødes med negativ 

feedback, vil barnets negative adfærdsmønstre reinforceres, hvilket kan medføre, at barnet oftere 

reagerer med raseriudbrud eller anden negativ adfærd (Scaramella & Leve, 2004). Ifølge The 

Coercion Model (Scaramella & Leve, 2004) kan en negativ forældre-barn interaktion også have 

indflydelse på barnets udvikling af copingstrategier og emotionelle regulering. Et barn med et højt 

emotionelt arouselniveau kan have svært ved at regulere emotioner. Barnets utilstrækkelige 

regulering kan vække lignende, uregulerede emotionelle reaktioner hos forældrene i stedet for 

hensigtsmæssige adfærdsreaktioner. Hermed udviser forældrene ikke kompetente adfærdsmæssige 

– og kognitive strategier, som barnet kan fortolke og internalisere. Samtidig kan forældrene udvise 

mangel på ro til at guide eller støtte barnet i dets forsøg på selvregulering. Forældrenes reaktion kan 

dermed have betydning for barnets udvikling af kompetent emotionsregulering (ibid.). Pattersons 

interaktionelle teori har således fokus på betydningen af reciprocitet i forældre-barn relationen i 

udviklingen og fastholdelsen af adfærdsproblemer og regulering af følelser. 

 

3.1.2 Social indlæring og self-efficacy 
Den anden teori forældretræning bygger på er Banduras teori (1989) om social indlæring og self-

efficacy. Social indlæringsteori er udviklet fra generel læringsteori og operant behaviorisme og 

indebærer flere aspekter. Det første aspekt omhandler, at læring af nye strategier og adfærd sker 

gennem modellæring, hvor mennesket lærer af at observere ny information og adfærd hos andre. 

Dertil kommer, at mennesket ikke blot observerer adfærden men også dets konsekvenser, hvorfra 

mennesket danner hypoteser, der fungerer som modeller til fremtidig adfærd. Sidste aspekt 

omhandler, at følelse af mestring er nødvendig, for at mennesket kan øve og internalisere den 

observerede adfærd. Mestring fungerer som indre belønning eller reinforcering (Bandura, 1963). 

Følelsen af mestring kaldes også self-efficacy (Bandura, 1989), der henviser til menneskets følelse 

af kontrol og tro på egne evner. Self-efficacy udvikles igennem gentagne oplevelser af at kunne 

mestre og kontrollere svære situationer (ibid.). Det er determinerende for graden af motivation og 

evnen til at vedholde imitation og øvning af nye færdigheder. Self-efficacy bliver dermed vigtig i 

forhold til læring af – og vedholdenhed i nye færdigheder.  

Teorien om social indlæring og self-efficacy beskriver dermed, hvorledes adfærd tillæres via 

observation, belønning og konsekvens. Hertil kommer, at self-efficacy er nødvendig for 

internalisering og fastholdelse af passende adfærd. 
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3.1.3 Interaktionel relationsteori og Social indlæringsteori i forældretræning 
Da forældretræning bygger på social indlæringsteori og interaktionel relationsteori, antages det 

dermed, at ændring af forældreadfærd kan facilitere adfærdsforandringer hos barnet. Med baggrund 

i den teori har forældretræning fokus på at lære og støtte forældre i effektive forældrestrategier, der 

kan fremme den ønskede adfærd hos barnet, fremme barnets selvregulering og reducere barnets 

uhensigtsmæssige adfærd (Borden, Schultz, Herman & Brooks, 2010). Forældrene lærer at 

identificere og være opmærksomme på de udløsende og vedligeholdende faktorer for barnets 

adfærd i det interaktionelle samspil. I tråd hermed er der fokus på, at forældrene skal være 

rollemodeller for hensigtsmæssig adfærd, som barnet kan observere og imitere. Samtidig lærer 

forældrene, at reinforcere den positive adfærd barnet udviser eller imiterer. I forældretræning 

lægges der endvidere vægt på træningen af forældres effektive copingstrategier, problemløsning og 

kommunikation, der kan hjælpe dem til at håndtere de stressorer, der er associeret med at have et 

barn med adfærdsproblemer. Alt sammen i en kontekst af følsom, positiv og forstående forældrestil 

(ibid.). 

Undervisningen/træningen har baggrund i sociale indlæringsprincipper og teorien om self-efficacy, 

hvor nye strategier og adfærd læres og trænes via modellæring og praktiske øvelser med feedback 

og supervision fra gruppelederen10 (ibid.). Formatet for forældretræning kan være individuel og 

gruppebaseret. Forældretræning i gruppeformat kan øge forældrenes self-efficacy (ibid.), idet der er 

fokus på reciprociteten i relationen mellem forældre og gruppeledere, hvor forældrene fungerer som 

eksperter i deres eget barn. Hermed kan forældrene få oplevelsen af, at deres ideer og kommentarer 

er betydningsfulde og kan hjælpe andre. Derudover kan forældrene i en gruppe dele oplevelser og 

følelser med andre forældre, der kan være medvirkende til øget følelse af støtte og accept. 

Forældrene kan qua den øgede self-efficacy få mod på at anvende nye forældrestrategier og dermed 

opleve succes og mestring i forhold til barnet og sig selv som forælder (ibid.). Ved individuel 

forældretræning er der højere grad af fleksibilitet i forhold til at kunne tilpasse programmet efter 

familiens individuelle behov, samt at kunne give en mere intensiv behandling til familier, der har 

brug for en intensiv indsats. En fordel ved gruppebaseret træning er, at det er mere cost-effective i 

forhold til individuel forældretræning (Chronis, Chacko, Fabiano, Wymbs & Pelham, 2004).  

 
3.2 Forældretræning som intervention til ADHD 
Selvom forældretræning er udviklet til behandling af børn med adfærdsforstyrrelser (Webster-

Stratton, 2001), har flere empiriske studier vist, at interventionen har effekt på førskolebørn med 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Se afsnit 4.1 for uddybning af strukturen i forældretræning 
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ADHD (eg. Lee, Niew, Yang, Chen & Lin, 2012; Mulqueen, Bartley & Bloch 2013; Webster-

Stratton, Reid & Beauchaine, 2011; Azevedo, Seabra-Santos, Gaspar & Homem, 2013;	  Daley et al., 

2009), og den anbefales ifølge NICE Guidelines (2008) som første intervention. Det kan skyldes 

flere faktorer, herunder at børn med ADHD og børn med adfærdsforstyrrelser kan udvise samme 

adfærdsmæssige symptomer (Daley et al., 2009). Eksempelvis problemer med selvregulering, 

opmærksomhed og kontrol af temperament (ibid.). Derudover eksisterer der, som redegjort for i 

afsnit 2.3, en høj grad af komorbiditet mellem ADHD og adfærdsforstyrrelser (Barkley, 2006). 

Samtidig peger flere studier på (eg. Morrell & Murray, 2003 i Daley et al., 2009), at både ADHD 

og adfærdsforstyrrelser kan udvikles i en sensitiv periode i en reciprok interaktion mellem barnets 

emotionelle dysregulering og forældrenes uhensigtsmæssige forældrestil. Her indikerer et studie af 

Jacobowitz og Stroufe (1987 i Daley et al., 2009), at netop reciprokke relationer har indflydelse på 

udviklingen af børns ADHD-symptomer, idet børn med en genetisk disposition for ADHD har en 

større risiko for at udvikle lidelsen, hvis forældrene udviser en uhensigtsmæssig forældrestil.  

Børns ADHD symptomer øger endvidere risikoen for, at forældrene henholdsvis anvender og 

udviser mere uhensigtsmæssige strategier og adfærd (Modesto-Lowe, Danforth & Brooks, 2008). 

Forældre til børn med ADHD attribuerer i højere grad barnets adfærd negativt og har dermed svært 

ved at fokusere på barnets positive adfærd. Forældrene vil derfor ofte give op i forsøg på at 

håndtere barnets adfærd, og de kan typisk få følelsen af manglende kontrol i opdragelsen. Hertil 

kommer, at forældre til børn med ADHD i højere grad oplever stress og depressive symptomer, 

samt lavere følelse af forældrekompetence (Lees & Ronan, 2008).  

 

Netop førskolealderen synes at være det bedste tidspunkt for psykosociale ADHD-interventioner, 

idet barnets hjerne i denne alder er mere formbar i form af øget neuroplasticitet. Det refererer til 

hjernens forandringsparathed til at ændre sig som følge af påvirkninger, erfaringer og miljømæssige 

stimuli. Ændringen sker ved at nye hjerneceller dannes, og nye eller eksisterende forbindelser 

styrkes eller svækkes (Cramer et al., 2011). Neuroplasticiteten danner således grundlag for 

ændringer i  hukommelse, egenskaber og adfærd. Neuroplasticitet gør sig gældende hele livet, men 

er størst i den tidlige barndom, idet der de første leveår er en massiv vækst af nerveceller, hvoraf 

kun de aktive, og dem der er behov for, overlever. Hjernen er altså under konstant aktiv 

konstruktion og organisering hos førskolebørn (Uldall, 2011). Derfor synes grundlaget for læring og 

ændringer af adfærd, via fx ændringer i barnets omgivende miljø, størst i den aldersgruppe.  

Samtidig er der i førskolealderen lavere risiko for komplikationer og komorbiditet, der kan skabe 

barrierer for forandring (Thompson et al., 2009). Endvidere er forældres strategier og reaktioner på 
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barnets symptomer og adfærd mindre tilbøjelig til at være fasttømret, hvormed barnets ADHD-

symptomer har haft mindre tid til at blive reinforceret (ibid.). Dertil kommer, at man er varsom med 

at anbefale medicinsk behandling til førskolebørn med ADHD, da man hverken har fuldt kendskab 

til kort- eller langsigtede konsekvenser (Daley et al., 2009). 

 

Ud fra ovenstående tyder det på, at forældretræning kan være en effektiv interventionsform til 

førskolebørn med ADHD, idet forældretræning, qua dens teoretiske fundament i social 

indlæringsteori og The Coercion Model, både adresserer læring og træning af nye og positive 

forældre-barn relationer og adfærd, samt forældrenes selvfølelse og copingstrategier. Forskere 

peger dog på (eg. Sonuga-Barke et al., 2006), at forældretræning har begrænsninger og ikke kan stå 

alene. Sonuga-Barke et al. (2006) argumenterer for, at forældretræning kun adresserer den 

problematiske adfærd, der er associeret med ADHD-forstyrrelsen og ikke de kernedeficits eller 

kernesymptomer, der kendetegnes ved ADHD (ibid.). Dertil kommer, at forældres egne problemer, 

såsom forældre-ADHD, depression eller stress, kan være en barriere for effektfuldt udbytte af 

forældretræning, idet forældreproblemer er associeret med lavere grad af motivation, overholdelse 

og fuldførelse af forældretræningsprogrammer (Chronis et al., 2004). Særligt peger studier på (eg. 

Sonuga-Barke, Daley & Thompson, 2002), at forældretræning har lav eller ingen effekt på forældre 

med svær ADHD. Set i lyset af, at op imod 25 % af børn med ADHD har en forælder med 

diagnosen, kan det dermed være problematisk kun at anvende forældretræning som intervention til 

førskolebørn med ADHD (ibid.). Bl.a. derfor anses flerkomponent behandling at være gavnligt til 

børn med ADHD. Samtidig er ADHD associeret med svækkelse på flere områder, fx socialt og 

akademisk (Chronis et al., 2004), hvilket endvidere underbygger vigtigheden af flerkomponent 

behandling.  

 

3.2.1 Empirisk baggrund for forældretræning til ADHD 
I det følgende vil den empiriske baggrund for forældretræning til børn med ADHD blive 

gennemgået. Der bliver kort redegjort for tre metaanalyser. De følgende metaanalyser er fundet på 

PsycINFO og PubMed ved en systematisk gennemgang af metaanalyser, der undersøger effekten af 

forældretræning til børn med ADHD og ADHD-symptomer. Følgende søgeord blev anvendt; 

(Parent training) AND (ADHD) AND (Meta-analysis) og (Parent intervention) AND (ADHD) 

AND (Meta-analysis). Der var i alt 32 hits på PsycINFO og PubMed, når dubletter er fjernet. 

Inklusionskriterierne for at medtage metaanalysen i nærværende opgave var, at den skulle være 

Peer reviewed og omhandle effekten af forældretræning til børn med ADHD eller ADHD-lignende 
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vanskeligheder. De tre udvalgte metaanalyser omhandler effekten af forældretræning til børn med 

ADHD (Lee Niew, Yang, Chen & Lin, 2012 og Mulqueen, Bartley & Bloch, 2013) og en 

sammenligning af effekt af forældretræning, multikomponent behandling og medicin (Charach et 

al., 2013). 

 

3.2.2 Lee, Niew, Yang, Chen og Lin (2012) 
Lee et al.s (2012) metanalyse undersøger effekten af forældretræning til børn med ADHD. I alt blev 

40 studier foretaget imellem 1970 og 2011 inkluderet i metaanalysen. Studierne undersøger effekten 

af forældretræning til forældre med børn med ADHD i alderen 3-10 år. Effekten blev målt via 

observation og forældre- og lærerrapportering af ændring i barnets forstyrrende adfærd. Endvidere 

blev effekten målt på selvrapportering og observation af forældreadfærd herunder på mål omkring 

forældrestrategier, forældrenes egen perception af adfærd, forældrekompetence og stress. 

Overordnet fandt metaanalysen en gennemsnitlig moderat effektstørrelse (r = .34) for 

forældretræningens positive effekt på adfærd hos barnet og forældrene samt på forældrenes 

perciperede kompetence. I 17 studier var der follow-up mål på mellem 3 måneder og 3 år efter endt 

intervention. Her fandt metaanalysen gennemsnitligt en lille positiv effekt (r = .17). Ved 

spørgeskema fandt man, at effekten af ændret adfærd hos barnet var faldet fra moderat (r = .31) til 

lille effekt (r = .15), samt at effekten for ændret forældreadfærd forblev stabil med en moderat 

effekt (r = .35). Forældrenes perciperede kompetence faldt fra stor effekt (r = .53) til moderat effekt 

(r = .27).  

Hertil fandt studiet, at ændringen i barnets adfærd ved observation faldt fra moderat (r = .32) til nul 

(r = -.04) ved follow-up, mens den observerede ændring i forældreadfærd faldt fra moderat (r = .27) 

til lille effekt (r = .12). Alle metalanalysens effektstørrelser var signifikante (p < .005). 

Metaanalysen indikerer dermed en forskel i selvrapporterede resultater i forhold til 

observationsresultater, hvor der findes højere effekt ved selvrapportering. Hertil kommer, at studiet 

indikerer implikationer for forældretrænings vedvarende effekt, både ved selvrapportering og 

observation.  

 

Metaanalysen konkluderer, at forældretræning er en effektiv behandling til børn med ADHD med  

moderat effekt efter endt intervention på både børns – og forældres adfærd og perceptionen heraf.  

Derudover ses en meningsfuld, men mindre effekt i op til tre år efter intervention (ibid). 
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3.2.3 Mulqueen, Bartley og Bloch (2013) 
Mulqueen et al. (2013) gennemførte en metaanalyse, der havde til formål at undersøge effekten af 

forældretræning til behandling af førskolebørn med ADHD. Inklusionskriterier for analysen var 

randomiserede kontrollerede studier, der undersøgte interventioner med forældretræning 

sammenlignet med anden behandling af førskolebørn med ADHD (yngre end 6 år og diagnosticeret 

på baggrund af DSM eller ICD-10. Derudover skulle studierne anvende en ADHD rating scale som 

måleenhed for resultater. Otte studier med i alt 399 deltagere mødte inklusionskriterierne. 

Måleenheden for resultater i metaanalysen var den gennemsnitlige forbedring i ADHD-symptomer 

målt på de rating scales for ADHD, der blev anvendt i studierne. Resultater blev sammenlignet med 

kontrolgruppen ved at udregne effekten vha. den standardiserede gennemsnitlige forskel (Cohens 

d). Metaanalysen rapporterede signifikant moderat effekt ved forældretræning (d = 0.61, [95% CI: 

0.40 – 0.83], P = .005 ) sammenlignet med kontrolgruppen. Endvidere fandt metaanalysen ingen 

signifikante medierende faktorer, såsom længden af programmet, direkte involvering af børnene i 

programmet eller børnenes alder. Det sidste indikerer, at børn mellem 34 og 64,3 måneder har 

ligeligt gavn af forældretræning.  

Metaanalysen fandt, at forældretræning er en effektiv behandlingsform til førskolebørn med ADHD 

(ibid.).  

 

3.2.4 Charach et al. (2013)  
Charach et al., (2013) foretog en metaanalyse, der komparativt gennemgår interventioner for børn 

under 6 år med risiko for at udvikle ADHD. De evaluerede interventioner omfattede: 

Forældretræning, Kombineret hjemme- og skole/daginstitutionsintervention og Medicinsk 

behandling (methylphendidat). Databaser fra 1980 til november 2011 blev gennemsøgt. 

Inklusionskriterier var, at børn skulle være under 6 år, have en ADHD-diagnose eller have klinisk 

signifikant forstyrrende adfærd. Femoghalvtreds studier blev fundet og evalueret af to uafhængige 

forskere vha. ”The Effective Public Health Practice Project Quality Assesment Tool For 

Quantitative Studies Risk of Bias”. Den overordnede styrke og evidens af hver interventions effekt 

(SOE) blev vurderet rangerende mellem høj, moderat, lav eller ikke tilstrækkelig.  

Litteratursøgningen identificerede 34 studier med forældretræning, hvoraf 32 mødte kriterierne for 

intern validitet og 8 for høj kvalitet. Forældretræningens estimerede effekt blev målt vha. to 

parametre: forældrerapporteret forstyrrende adfærd ved barnet inklusiv ADHD-symptomer og 

forældrerapporteret forældreevne. De blev målt vha. Cohens d. Metaanalysen fandt, ud fra 13 

studier der målte forældretræningens effekt på børnenes adfærd, at forældretræning reducerede 
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forstyrrende adfærd hos førskolebørn, inklusiv ADHD symptomer, med moderat effekt (d = -0.75, 

[95% CI: -0.93 - -0.58], P = .65). Endvidere fandt analysen ud fra 14 studier en moderat effekt (d = 

-.55 [95% CI: 0.36 - 0.73], P = .18) for forbedret forældreevne. Ud fra 8 studier med høj validitet, 

fandt analysen en moderat effekt (d = -.68 [95% CI: -0.88 - -0.46], P = .92) for reducering af 

forstyrrende adfærd og ADHD-symptomer og for forbedret forældreevne (d = .49  [95%CI: 0.30 - 

0.68], P = .90). Ved studierne med høj validitet, fandt analysen således en lidt mindre effekt, end i 

de studier der var vurderet valide studier.  

Samtidig blev 5 studier, der undersøgte effekten af forældretræning til et eller flere kernesymptomer 

ved ADHD, samlet og undersøgt. Ud fra de studier fandt metaanalysen, at forældretræning har en 

moderat effekt på ADHD-symptomer (d = -0.77 [95% CI: -1.21 - -0.34], P = .04).  

Derudover indikerer metaanalysen, at resultaterne var bevaret mindst 6 måneder efter endt 

behandling (ibid.). Metaanalysen fandt, at større udbytte af forældretræning hænger sammen med 

flere sessioner, men ikke om det er gruppe- eller individuelt baseret behandling. Metaanalysen fandt 

derfor en høj SOE (d = -.68 [95% CI: -0.88 - -0.47], P = .002) for forældretræning til behandling af 

førskolebørn med ADHD. 

 

Metaanalysen fandt endvidere 15 studier, der undersøgte effekten af medicinsk behandling, primært 

methylphenidat, til førskolebørn diagnosticeret med ADHD. Fire studier sammenlignede effekten af 

medicinsk behandling og placebobehandling. I alle fire studier forbedrede medicinsk behandling 

ADHD-adfærd, dog var medicinsk behandling associeret med bivirkninger såsom irritation, 

mavesmerter og social tilbagetrækning, særligt ved højere doser. Samlet fandt analysen lav SOE (d 

= -.83 [95% CI: -1.21 - -0.44], P < .00001) for medicinsk behandling af førskolebørn grundet det 

lave antal af tilgængelige kvalitetsstudier. 

 

Den tredje kategori af intervention er en multikomponent behandling i både skole/institution og 

hjem. To studier mødte kriteriet for intern validitet. Et studie demonstrerede, at børnenes adfærd 

forbedredes ved både forældretræning og skolebaseret intervention, dog var evidensen for 

interventionsformen utilstrækkelig med modstridende resultater, hvorfor interventionens SOE også 

er utilstrækkelig.   

Metaanalysen konkluderer på baggrund af den tilgængelige evidens på området på nuværende 

tidspunkt, at det bedste valg for behandling af førskolebørn med ADHD er forældretræning (ibid.). 
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3.2.5 Sammenfatning af effekten af forældretræning til førskolebørn med ADHD 
De tre metaanalyser underbygger således, at forældretræning er en effektiv interventionsform til 

førskolebørn med ADHD og har effekt på forældreevne, perciperede kompetence og stress, samt på 

reducering af børns forstyrrende adfærd og ADHD-symptomer, sammenlignet med kontrolgruppe 

og medicinsk behandling. Dertil kommer, at to metaanalyser (Lee et al., 2012; Charach et al., 2013) 

indikerer, at forældretræning som intervention til børn med ADHD har en vedvarende effekt ved 

follow-up. Lee et al. (2012) indikerer dog, at ved både selvrapportering og observation synes 

effekten ved follow-up størst for ændret forældreadfærd og perciperet forældreevne i forhold til 

ændret adfærd hos barnet. Studiet indikerer endvidere, at der ved observation ved follow-up ikke 

ses ændringer i barnets adfærd. Det kan betyde, at forældretræning som intervention til førskolebørn 

med ADHD har størst effekt på forældrene, samt at effekten på forældre og barn vurderes højere 

ved forældrerapportering end ved observation. Hertil kommer, at effekten af forældretræning synes 

at have en sammenhæng med antal interventioner, og at effekten kan være svær at opretholde over 

tid, hvorfor yderligere intervention kan være gavnlig. Forskning, der adresserer, hvorledes effekten 

af forældretræning kan sikres over tid, synes hermed at være nødvendig. Det kunne endvidere være 

nødvendigt med yderligere forskning vedrørende medicinsk behandling af og multikomponent 

intervention til førskolebørn med ADHD, idet forskningen på de områder jf. Charach et al. (2013) 

på nuværende tidspunkt ikke synes tilstrækkelig. 

På baggrund af nuværende tilgængelig forskning og på trods af ovenstående begrænsninger  synes 

forældretræning at være det bedste valg til behandling af førskolebørn med ADHD. Det stemmer 

overens med NICE Guidelines (2008), der anbefaler forældretræning som første intervention til 

førskolebørn med ADHD. 

 

I det følgende vil der blive redegjort for forældretræningsprogrammet De Utrolige År, der ligger til 

grund for nærværende kvalitative undersøgelse, og derefter redegøres der for programmets 

empiriske baggrund for behandling af førskolebørn med ADHD. 
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4.0 De Utrolige År 
De Utrolige År er udviklet af Caroline Webster-Stratton og er et behandlingsprogram målrettet børn 

med adfærdsforstyrrelser i alderen 3-8 år (Webster-Stratton, 2001). Programmet har vist sig 

effektivt til førskolebørn med ADHD (eg. Webster-Stratton, Reid & Beauchaine, 2011; Azevedo et 

al., 2013; Jones et al., 2007).  

DUÅ består af tre programmer; et forældre-, lærer- og børnetræningsprogram, der kan anvendes i 

kombination eller hver for sig. Interventionerne har til formål at fremme barnets sociale 

kompetencer og reducere barnets udadreagerende adfærd, fremme hensigtsmæssige 

forældrestrategier og kommunikation, samt at styrke skole/hjem samarbejdet og hensigtsmæssige 

lærer/pædagogstrategier (Webster-Stratton, 2001). 

DUÅ bygger på social indlæringsteori og teorien om relationers reciprocitet (jf. afsnit 2.1.4) i 

udviklingen af udadreagerende adfærd (Webster-Stratton, Reinke, Herman, & Newcomer, 2011). 

Med antagelsen om social indlæring gør programmet brug af modellæring, vignetter, rollespil og 

selvreflekterende læring. Endvidere inddrages teorien om interaktioners reciprocitet i både 

forældre- og lærertræningsprogrammet, idet DUÅ har fokus på at fremme positiv adfærd og 

relationer mellem forældre, lærere og barn for dermed at bryde den negative interaktionelle spiral, 

således at barnet ikke forstærkes i den problematiske adfærd (ibid.).  

I det følgende redegøres for DUÅ forældretræningsprogram (BASIC) og DUÅ 

lærertræningsprogram (TEACHER), da de er fokus i nærværende undersøgelse.  

 

4.1 Forældretræningsprogrammet 
Forældretræningsprogrammet består af et basis program (DUÅ BASIC), der varer 14-16 uger med 

en 2 timers session pr. uge. Sessionerne i BASIC er placeret i aftentimerne, og der tilbydes 

transport, børnepasning og aftensmad for at reducere barrierer for fremmøde (Webster-Stratton, 

2001). Undervisningen er gruppebaseret med 10-14 deltagere og styret af en gruppeleder. I gruppen 

undervises og trænes forældrene i opdragelsesstrategier via modellæring ved at se vignetter, der 

illustrerer forskellige opdragelsesmetoder og interaktioner med børn, der fremmer prosocial adfærd. 

Eksemplerne bliver katalysator for gruppediskussion om komponenterne i forældre-barn 

interaktioner. På baggrund af diskussionerne trænes forældrenes observationer og færdigheder 

igennem rollespil og hjemmeaktiviteter med henblik på at kunne integrere dem i egen forældrestil. 

Den ønskede adfærd hos forældrene forstærkes og belønnes af gruppelederne. Det kan ske når 

problematikker og problemløsningsstrategier deles, eller når hjemmeaktiviteter gennemgås. 

Forældrene kan på den måde observere de andre forældres strategier, adfærd og opnåede 
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belønninger og samtidig selv opleve at blive rost og belønnet (Borden et al., 2010). Indlæring af nye 

færdigheder i DUÅ er dermed i overensstemmelse med social indlæringsteori, hvor observation af 

adfærd, konsekvenser og belønning er afgørende for, at ny adfærd internaliseres. 

Forældretræningsprogrammet (BASIC) består af tre komponenter, som indlæres i rækkefølge, hvor 

de første komponenter skal anvendes i højere grad end de sidste (Fig. 1). Komponenterne vil blive 

uddybet i følgende afsnit med de underliggende emner og teknikker, som forældrene undervises – 

og trænes i. 

 

 
Figur 1: Forældrepyramiden. Kilde: www.Incredibleyears.com 

 

1. Strategier til at styrke forældre-barn relationen og barnets sociale, emotionelle og akademiske 

kompetencer 

Den første komponent i programmet omhandler forholdet mellem forældre og barn, samt 

forældrenes forståelse for barnet. Til forældre med børn med ADHD, vil der endvidere være fokus 

på psykoedukation, herunder fokus på forståelsen af ADHD, og hvordan ADHD har indflydelse på 
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barnets sociale –, emotionelle – og akademiske udvikling (Webster-Stratton & Reid, 2014). 

Forældrene trænes i at udvikle positive strategier til at fremme og styrke barnets sociale 

kompetencer, emotionelle regulering og akademiske parathed. Forældrene lærer i forbindelse 

hermed færdigheder og teknikker til at lege med barnet. Ved leg trænes forældrene i at følge barnets 

udspil, fantasi og tempo, hvor barnet får mulighed for at gentage og øve forskellige færdigheder. 

Hertil kommer, at forældrene trænes i at coache barnet i sociale, følelsesmæssige – og vedholdende 

færdigheder samt problemløsningsstrategier (Webster-Stratton, 2005). Det er særlig vigtigt for 

forældre til børn med ADHD, at de coacher i vedholdenhed, hvorved barnet kan hjælpes til at holde 

opmærksomhed på en opgave, samt til at bevare roen, når negative følelser opstår (Webster-Stratton 

& Reid, 2014). Coaching anvendes endvidere til at lære barnet selvstændig problemløsning, således 

at barnets evne til at tænke og løse problemer prosocialt øges. Herunder lærer forældrene at agere 

rollemodeller for barnet ved at vise og italesætte, hvordan konflikter kan løses (Webster-Stratton, 

2005).  

I første komponent undervises og trænes forældre således i strategier, der skal fremme positive 

relationer og stoppe eller forebygge den negative interaktionelle spiral. På den måde skabes 

grundlag for positiv udvikling (Webster-Stratton, 2001).  

 

2. Positiv opmærksomhed, belønning og ros 

Den anden komponent af forældretræningsprogrammet har fokus på at give barnet positiv 

opmærksomhed, støtte og fremme udvikling af selvtillid og selvværd. Positiv opmærksomhed, ros 

og belønning kan skabe respons og organisering af adfærd hos barnet (Webster-Stratton, 2001). Ros 

og belønning er redskaber til at fremme en bestemt adfærd hos barnet vha. af forstærkning i form af 

positive konsekvenser og modellæring (ibid.). Forældre til børn med ADHD bliver undervist i, at 

det kan tage længere tid for barnet at udvikle intrinsisk motivation, idet barnet vil have sværere ved 

at reflektere over egen adfærd og dens konsekvenser grundet ADHD-forstyrrelsen (Webster-

Stratton & Reid, 2014). Førskolebørn med ADHD vil i højere grad være ekstrinsisk motiveret, 

hvorfor det er vigtigt med tydelig ros eller belønning for den positive adfærd. Samtidig er børn med 

ADHD, på grund af uopmærksomhed og vanskelighed ved at aflæse nonverbale cues, mindre 

tilbøjelige til at opfatte eller reagere på ros. Børn med ADHD har derfor brug for mere og hyppigere 

ros og belønning end andre børn. Denne komponent er derfor vigtig i behandlingen af børn med 

ADHD (ibid.) 



	   Side 24 af 139 

Forældrene undervises derfor i teknikker til virkningsfuld ros og belønning, der skal være konkret 

og målrettet en specifik adfærd hos barnet, samt være konsekvent og øjeblikkelig efter den positive 

adfærd finder sted.  

At anvende ros er i overensstemmelse med social indlæringsteori, og det kan danne grobund for 

positive interaktioner forældre-barn i mellem (Webster-Stratton, 2005).  

 

3. Positive opdragelses- og disciplinære strategier 

Den sidste komponent af programmet har fokus på brugen af positive opdragelses- og disciplinære 

strategier. Strategier om kommunikation af klare beskeder, tydelige og konsekvente regler, 

konsistent og effektiv ramme- og grænsesætning, håndtering af dårlig opførsel igennem ignorering, 

timeout og naturlige – og logiske konsekvenser (Borden et al., 2010). Ved klare beskeder trænes 

forældrene i at formulere beskeder med fokus på den ønskede positive adfærd, og således at 

beskederne er realistiske i forhold til barnets alder (Webster-Stratton, 2006). Derudover er det 

vigtigt, at forældrene følger op på barnets reaktion på beskeden med enten ros eller konsekvenser 

(ibid.). Forældre til børn med ADHD undervises i, at børn med ADHD ikke motiveres af forsinket 

konsekvens, hvorfor effektiv konsekvens skal komme umiddelbart efter problemadfærden 

(Webster-Stratton & Reid, 2014). Endvidere trænes forældrene i strategierne ignorering og timeout, 

der er virksomme teknikker ud fra rationalet om, at barnets adfærd fastholdes igennem den 

opmærksomhed, det får (Webster-Stratton, 2005). Ignorering kan dermed stoppe den uønskede 

adfærd, fordi adfærden ikke længere får opmærksomhed. Timeout fungerer som udvidet ignorering. 

Barnet fjernes for en kort stund fra alle kilder til stimulering, særlig voksen opmærksomhed, så det 

får mulighed for at falde til ro (ibid.). Ignorering og timeout kan blive konkrete redskaber til at 

bryde den negative interaktionelle spiral, da forældre via teknikkerne reagerer mere 

hensigtsmæssigt på barnets adfærd. Forældrene lærer endvidere om naturlige og logiske 

konsekvenser, som anvendes til problemadfærd, der gentager sig. En naturlig konsekvens er den 

naturlige negative følgevirkning af barnets adfærd, hvis de voksne ikke griber ind. Et eksempel kan 

være, at legetøjet går i stykker, hvis barnet i vrede ødelægger det. En logisk konsekvens er 

tilrettelagt af forældrene som en konsekvens af en bestemt negativ adfærd hos barnet (ibid.). 

Eksempelvis at barnet ikke får dessert, hvis ikke det har spist aftensmad. 

Gennem disciplinære strategier lærer barnet at selvregulere og tale sig selv til ro, at overveje 

konsekvensen af sine handlinger og se situationen fra en andens perspektiv (ibid.). Rammer og 

grænsesætning er medvirkende til, at børn kan føle sig trygge og rolige (ibid.). Det er en vigtig 

komponent til børn med ADHD, da barnets manglende opmærksomhed på og forståelse for 
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fremtidig konsekvens kan betyde, at barnet ikke responderer på forældrenes krav (Webster-Stratton 

& Reid, 2014). Det kan medføre uhensigtsmæssige responser fra forældrene, der kan fastholde en 

negativ interaktion forældre-barn imellem, hvilket kan forværre eller fastholde ADHD-

symptomerne. 

 
4.2 Lærertræningsprogrammet 
Lærertræningsprogrammet TEACHER adresserer risikofaktorer associeret med barnets manglende 

akademiske parathed og dårligt skole-hjem samarbejde. Målet med træningen er, at øge barnets 

prosociale adfærd og problemløsningsevner og dermed bryde den negative spiral (Webster-Stratton, 

Reinke, Herman & Newcomer, 2011).  

Programmet har seks komponenter: Vigtigheden af lærer-opmærksomhed, opmuntring og ros, At 

kunne motivere børn gennem belønning, Forebygge problemer, Mindske upassende adfærd, 

Opbygge positive relationer til barnet og Opbygge sociale evner og problemløsningsstrategier i 

klasseværelset. De 6 komponenter bliver gennemgået og trænet på seks heldags workshops i 

grupper af 15-25 lærere og en gruppeleder. De kan fordeles på 1 dag om måneden i 6 måneder eller 

på én 2 timers session om ugen i 18-20 uger. Undervisningen foregår i gruppe, hvilket facilliterer 

selvrefleksion, socialstøtte og samarbejde (ibid.). Endvidere giver det mulighed for at opbygge 

netværk lærere imellem og reducere isolation og stigma. Lærerne hjælpes til at håndtere egen 

selvregulering og stress, og der lægges igennem forløbet særligt vægt på, at motivere lærerne og 

styrke deres tiltro til egne evner, så lærerne føler sig bedre rustet til at håndtere udfordringerne i 

klasseværelset (ibid.). Lærerne trænes i nogle af de samme færdigheder som forældrene, herunder at 

skabe positiv relation lærer-elev imellem, at give barnet positiv opmærksomhed samt at coache 

vedholdenhed og sociale – og emotionelle kompetencer hos barnet. I lærertræningsprogrammet 

anvendes samme læringsmetoder som i forældretræningsprogrammet; video modellæring, 

diskussion og problemløsning. Videoerne viser effektiv lærer-elev interaktion, hvorudfra lærerne 

skal indgå i rollespil, hvor lærerne kan reflektere over – og anvende de tillærte færdigheder til 

håndtering af klassen. Herpå udarbejdes adfærdsplaner, som lærerne får til opgave at implementere 

i klasseværelset imellem de enkelte workshops. Klassen bliver besøgt af en terapeut fra DUÅ én 

gang om ugen for at observere, samt støtte læreren i generaliseringen af de nye færdigheder. På den 

måde sikres transfer af nye færdigheder fra workshoppen til klasseværelset (ibid.). Læreren har 

dernæst mulighed for at bringe succeser og udfordringer i forhold til implementeringen op på næste 

workshop, som kan motivere til yderligere diskussion af betragtninger omkring de forskellige 

strategier (ibid.). 
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4.3 Opsummering 
Der er i ovenstående afsnit redegjort for DUÅ forældre- og lærertræningsprogram. Begge 

programmer bygger på sociale indlæringsprincipper og teorien om relationers reciprocitet, hvilket 

kommer til udtryk ved, at forældre og lærere trænes i at agere modeller for positiv adfærd ved at 

anvende mere hensigtsmæssige adfærdsstrategier. Med adfærdsstrategierne lærer forældrene at 

håndtere barnets adfærd og skabe positive forældre-barn interaktioner. Det skal danne grobund for 

konsistent og positiv forældrestil og forebygge forværring i barnets ADHD- og adfærdssymptomer.  
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5.0 Effekt af De Utrolige År 
I afsnit 3.2.1 blev der redegjort for effekten af forældretræning som intervention til førskolebørn 

med ADHD. Da DUÅ er det forældretræningsprogram, der danner baggrund for nærværende 

undersøgelse, vil der i det følgende blive redegjort specifikt for empirien bag DUÅ og særligt DUÅ 

rettet til førskolebørn med ADHD.  

Der blev udført en systematisk litteratursøgning på metaanalyser på PsycINFO og PubMed med 

søgeordene (Incredible Years) AND (ADHD) AND (Meta-analysis). Søgningen gav ingen 

resultater. Derefter blev der søgt på (Incredible Years) AND (Meta-analysis), som gav ét resultat. 

Ud fra forfatternes viden, findes der derfor kun ét metaanalytisk studie, der adresserer effekten af 

De Utrolige År. Metaanalysen gennemgår effekten af De Utrolige År i forhold til modificering af 

udadreagerende adfærd hos børn. Der blev herefter søgt på individuelle studier, der peger på effekt 

af DUÅ til førskolebørn med ADHD. Der blev også her foretaget en systematisk litteratursøgning 

på ovennævnte databaser med søgeordene (Incredible Years) AND (ADHD), hvilket gav 25 hits. 

Ved at læse abstracts blev fire studier udvalgt til nærværende opgave. Inklusionskriterier for 

studierne var, at studierne skulle være Peer reviewed og undersøge effekten af DUÅ til børn med 

ADHD eller ADHD-lignende symptomer som primær diagnose eller problematik.  

I det følgende gennemgås en metaanalyse af effekten af DUÅ på udadreagerende adfærd. Dernæst 

gennemgås fire studier, der har undersøgt effekten af DUÅs forældretræning på ADHD-symptomer 

hos førskolebørn. Ud fra den søgte litteratur på området har det ikke været muligt at finde et studie 

om lærertræningens effekt på førskolebørn med ADHD, hvilket kan afspejle, at programmet 

generelt ikke er så undersøgt som forældretræningsprogrammet. Studier indikerer dog (eg. Webster-

Stratton & Reid, 2007; Webster-Stratton, Reid & Hammond, 2001a), at kombineret forældre- og 

lærer/pædagogtræning til børn med adfærdsforstyrrelser øger den vedvarende effekt af DUÅ, samt 

medfører en øget reducering af børns adfærdsproblemer.  

 

5.1 Menting, Castro og Matthys (2013) 
Menting et al. (2013) gennemgår i en metaanalyse effekten af De Utrolige Års 

forældretræningsprogram i forhold til udadreagerende adfærd hos børn i alderen 3 til 9.2 år. 

Metaanalysen er baseret på halvtreds studier (n = 4745) foretaget mellem 1980-2010, der har 

undersøgt effekten af DUÅ forældretræning sammenlignet med kontrolgruppe. 

Cohen’s d blev anvendt som mål for effektstørrelse for barnets reducerede udadreagerende adfærd 

og øgede prosociale adfærd, samt forældre- og lærerrapportering af dette. Alle effektstørrelser var 

signifikant større end nul, og fandt en overordnet effekt på baggrund af alle 50 studier i forhold til 
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reducering af udadreagerende adfærd med en lille positiv effektstørrelse (d = .27 [95% CI: .21 - 

.34], p<.001). Ved forældrerapportering fandt metaanalysen på baggrund af 49 studier en lille 

positiv effektstørrelse (d = .30 [95% CI: .22 - .39], p<.001)). Hertil fandt metaanalysen på baggrund 

af 26 studier, der inkluderede mål for øget prosocial adfærd en lille positiv effekt (d = .23 [95% CI: 

.15 - .31], p<.001). På baggrund af 23 studier, der inkluderede lærerrapportering, fandt 

metaanalysen endvidere en lille men positiv effektstørrelse (d = .13  [95% CI: .05 - .22], p = .001). 

Den overordnede effektstørrelse for de 23 studier, der inkluderede observation var også positiv (d = 

.37  [95% CI: .29 - .46], p<.001). Resultatet af metaanalysen indikerer, at DUÅ er en effektiv 

intervention til modificering af børns adfærd, når det måles lige efter endt intervention. 

Metaanalysen peger yderligere på, at barnets problemadfærd før behandlingen er den største 

prædiktor for forældrenes rapportering af programmets effekt, hvor effekten er større ved sværere 

tilfælde (ibid.). 

 

5.2 Effekt af De Utrolige År rettet til børn med ADHD 
5.2.1 Webster-Stratton, Reid og Beauchaine (2011) 
Studiet undersøger effekten af De Utrolige År til førskolebørn med primærdiagnosen ADHD. Et 

randomiseret kontrolleret studie blev udført for at evaluere programmets forældre- og børnetræning 

i forhold til 99 børn diagnosticeret med ADHD i alderen 4-6 år. De 99 børn blev henvist tilfældigt 

til enten DUÅ behandling (n = 49) eller venteliste kontrolgruppe (n = 50). Omtrent halvdelen af 

børnene havde ADHD, og den anden halvdel havde komorbid ADHD og adfærdsforstyrrelse. Ingen 

af deltagerne modtog medicinsk behandling. Deltagerne blev rekrutteret til studiet via 

skolepsykologer og sundhedsfagligt personale. De deltagere, der modtag behandling, gennemgik 

forældretræningsprogrammerne BASIC og ADVANCE samt børnetræningsprogrammet – Dina 

Dinosaur. For at indhente resultater blev der anvendt observation af forældre-barn adfærd (DPICS) 

og barnets adfærd i klassen (COCA-R), spørgeskemaer for forældretilfredshed (Parent Satisfaction 

Questionaires), forskellige måleredskaber til at måle forældrerapportering af forældrestrategier 

(CPPRG) og barnets adfærd (CBCL, CPRS-R, ECBI, CPPRG), samt lærerrapportering af barnets 

adfærd (Achenbach, CTRS-R). Hertil kommer mål for barnets problemløsningsevne (Wally 

Problem Solving Test) og følelsesniveau (Wally Feelings Test).  

Resultaterne viste en signifikant reducering i forældrerapportering af barnets aggressive, 

hyperaktive, uopmærksomme og oppositionelle adfærd (fs > 3.76 ps < .05), samt øget 

selvregulering og sociale kompetencer hos barnet (fs > 17.77 ps < .05) sammenlignet med 

kontrolgruppen. Resultaterne blev bekræftet af observation af forældre-barn interaktion. Begge 
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forældre rapporterede forandringer i ADHD-symptomer, dog rapporterede mødrene flere 

forandringer end fædrene. Desuden fandt studiet signifikante resultater i forbindelse med 

observation af mødrenes hensigtsmæssige forældrestil og monitorering i forhold til kontrolgruppen. 

Efter interventionen viste mødrene mere hensigtsmæssige disciplinære metoder, roste og støttede 

barnet mere, samt udviste en mere hjælpende og mindre kritiserende adfærd (fs > 4.83 ps < .05). 

Dertil fandt studiet signifikante resultater i mødrenes rapportering af ændret forældrestil (fs > 8.44 

ps < .01). Studiet fandt dog ingen signifikant forandring i rapporteret forældrestil hos fædrene. 

Lærerrapporteringerne indikerede signifikante resultater i reducering af barnets eksternaliserende 

adfærd, men ikke uopmærksom eller hyperaktiv adfærd. Samtidig viste observation ingen 

behandlingseffekt ved de tre parametre. Observation viste en signifikant effekt i barnets sociale 

kompetencer, og tests indikerede signifikant effekt i social problemløsning og forståelse af følelser 

(fs > 3.98 ps < .05). Endvidere fandt studiet en høj grad af tilfredshed hos forældrene med 

programmet.  

Opsummerende peger studiet på, at DUÅ forældre- og børnetræning kan reducere hyperaktiv, 

uopmærksom og oppositionel adfærd samt øge sociale kompetencer hos førskolebørn. 

Kombinationen af de to programmer viser effekt på tværs af sammenhænge, både i forældre-barn 

relationen og i relationen med jævnaldrende. Samtidig tyder det på, at lærertræningsprogrammet 

også skal indgå i interventionen for at opnå bedst mulige resultater på tværs af miljøer (ibid.).  

 

5.2.2 Webster-Stratton, Reid og Beauchaine (2013) 
Den vedvarende effekt af ovenstående resultater blev undersøgt ved et follow-up studie et år efter 

behandlingsafslutning. Follow-up studiet fandt ingen signifikant forandring fra endt behandling til 

et års follow-up i forældre- og lærerrapporteringer af barnets adfærd. Det tyder dermed på, at der er 

vedvarende effekt for børns eksternaliserende adfærd, uopmærksomhed og hyperaktive adfærd, 

samt sociale kompetencer og emotionsregulering. Studiet fandt vedvarende effekt i mødrenes 

rapportering af reduktion i hårde disciplinære strategier og observerede forbedringer i barnets 

sociale kontakt med jævnaldrene. Observationer af barnets sociale adfærd, samt test af 

problemløsning og genkendelse af følelser fandt ingen signifikant forskel mellem endt behandling 

og follow-up. Endvidere fandt studiet, at børn med komorbid adfærdsforstyrrelse ved baseline 

forsat havde flere eksternaliserende symptomer ved follow-up. De børn med svære 

eksternaliserende symptomer havde dog fortsat en øget reducering i eksternaliserende adfærd. Det 

indikerer, at effekten øges, jo større problemadfærd barnet udviser ved baseline. Kliniske 

signifikansanalyser indikerede endvidere vha. forældrerapporteringer (CBCL), at 69-76 % af 
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børnene scorede under den kliniske cut-off for aggressiv og udadreagerende adfærd, 55-56 % under 

klinisk cut-off for hyperaktivitet, og 54-63 % under klinisk cut-off for uopmærksomhed. Således 

scorede over halvdelen af børnene under klinisk cut-off for ADHD-symptomerne hyperaktivitet og 

uopmærksomhed ved follow-up, hvor alle børn var over klinisk cut-off før intervention. 

Idet disse resultater kun bygger på rapporteringer, kan de være påvirket af forældre bias, der kan 

give en skævvridning i resultaterne. Her kan lærerrapporteringerne være mere objektive, idet 

lærerene ikke kendte til den oprindelige behandling og derfor kan være mere objektive i deres 

rapportering af barnets funktion. Follow-up resultaterne blev ikke sammenlignet med 

kontrolgruppe, hvorfor andre faktorer, såsom øget modenhed, kan spille ind på resultatet. Desuden 

var mere end en fjerdedel (29 %) af børnene på medicin ved follow-up, og næsten halvdelen (45 %) 

af familierne havde søgt yderligere behandling efter endt intervention. Forældrene, der søgte 

yderligere behandling, rapporterede deres børn som havende øgede adfærdsproblemer, hvilket 

indikerer et behov for yderligere behandling. Som forskerne indikerer, er der derfor brug for 

forskning, der undersøger, hvilke karakteristika hos børn der kræver yderligere behandling, og om 

disse behandlinger forbedrer udbytte eller forebyggelse. Opsummerende underbygger follow-up 

studiet DUÅs vedvarende effekt i op til et år efter endt forældre- og børnetræningsprogram for 

førskolebørn med ADHD med eller uden komorbid adfærdsforstyrrelse (ibid.).  

 

5.2.3 Azevedo, Seabra-Santos, Gaspar og Homem (2013)  
Dette randomiserede kontrollerede studie har til formål at undersøge effekten af De Utrolige År 

forældretræning til førskolebørn med ADHD. Forældrene til 100 børn mellem tre og seks år blev 

tildelt enten forældretræning (n = 52) eller kontrolgruppe (n = 48). Resultaterne blev målt ved hjælp 

af forældre- og lærerrapporteringer af barnets adfærd og observation, samt ved hjælp af forældrenes 

selvrapporterede kompetence og forældreevne. Forældrerapporteringer af barnets adfærd efter 

behandling blev målt vha. forskellige rating scales (WWPAS, PKBS-2, PKBS-

Oppositional/Aggressive Subscale, PKBS-Social skills), samt et semi-struktureret klinisk interview 

af forældrene. Observation blev foretaget af forældre-barn interaktionen (DPICS). Endvidere blev 

selvrapportering anvendt til at måle forældres perciperede kompetence (PSOC) og brug af 

forældrestrategier (The Parenting Scale), samt forældrenes programtilfredshed. Studiet fandt en 

signifikant effekt i mødrenes rapportering af reducering af ADHD-adfærd (F (1,86) = 10.59, p = 

0.002, ηρ^2 = 0.11), hyperaktivitet og uopmærksomhed (F (1,84) = 9.94 p = 0.002, ηρ^2 = 0.11) 

sammenlignet med kontrolgruppen. Endvidere fandt man en lille stigning i mødrenes rapportering 

af sociale kompetencer (F (1,84) = 3.88, p = 0.052, ηρ^2 = 0.04) hos barnet sammenlignet med 
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kontrolgruppen. De samme resultater blev fundet for ADHD-adfærd i lærerrapporteringen, hvor 

lærerne rapporterede en signifikant større reducering i ADHD-adfærd (F (1,71) = 4.55, p = 0.036, 

ηρ^2 = 0.06) end hos kontrolgruppen. Studiet fandt dog ingen signifikant effekt i sociale 

kompetencer i skolen. Ved forældre-barn observation fandt man signifikant effekt på øget positiv 

forældrestil (F (1,66) = 18.21, p = 0.001, ηρ^2 = 0.21) og coaching (F (1,66) = 4.09, p = 0.047, ηρ^2 

= 0.21), hvorimod den faldt i kontrolgruppen. Den samme observation gjorde sig gældende for 

barnets prosociale adfærd, der viste en lille effekt (F (1,66) = 3.88, p = 0.053, ηρ^2 = 0.06). 

Endvidere indikerede studiet en signifikant effekt i mødrenes følelse af forældrekompetence (F 

(1,84) = 4.04, p = 0.048, ηρ^2 = 0.05)  og selvrapporterede følelse af self-efficacy (F (1,84) = 3.86, 

p = 0.053, ηρ^2 = 0.05). I forhold til selvrapporterede forældrestrategier indikerede resultaterne en 

stor reducering i mødrenes dysfunktionelle disciplinære strategier (F (1,86) = 19.82, p = 0.001, 

ηρ^2 = 0.19)  sammenlignet med kontrolgruppen. 

Resultaterne indikerede endvidere en klinisk signifikant forandring fra baseline scorer hos 43 % af 

børnene med en reduktion på over 30 % i ADHD-adfærd i hjemmet sammenlignet med 11 % i 

kontrolgruppen. Endvidere reduceredes ADHD-adfærden i skolen hos 41% af børnene mod 7 % i 

kontrolgruppen. Opsummerende fandt studiet signifikant effekt af DUÅs forældretræningsprogram 

på ADHD-adfærd og på forældres opdragelsesstrategier og selvrapporterede kompetence (ibid.). 

 

5.2.4 Jones, Daley, Hutchings, Bywater og Eames (2008) 
Studiet har til formål at evaluere DUÅ forældretrænings effekt på reduceringen af ADHD-

symptomer hos førskolebørn med komorbid adfærdsforstyrrelse ved 6, 12 og 18 måneders follow-

up. Formålet var endvidere at undersøge om forandringerne i ADHD-symptomer var uafhængige af 

forandringer i adfærdsforstyrrelsen. 133 familier deltog i undersøgelsen, hvor inklusionskriterier var 

førskolebørn med tegn på adfærdsforstyrrelse og ADHD. Deltagerne blev tilfældigt tildelt enten 

DUÅ forældretræning eller venteliste kontrolgruppe. Resultater blev fundet ved hjælp af forældre- 

og lærerrapportering (Conners Abbreviated Parent/teacher Rating Scale) og observation af 

forældre-barn interaktion (DPICS) ved baseline og 6 måneder efter. Studiet fandt, at ADHD-

symptomer blev reduceret signifikant sammenlignet med kontrolgruppen fra præ- til 

postintervention (fra 20.56 (SD = 5.86) til 14.6 (SD = 8.12)). Faldet forblev stabilt ved follow-up 

(Follow-up1 13.44 (SD = 7.69), Follow-up2 13.53 (SD = 8.01)). Endvidere fandt studiet en 

signifikant forskel fra baseline til follow-up1 (F (1,78) = 7.28, P = 0.009) samt ingen signifikant 

forskel mellem followup 1 og 2 (F (1,48) = 0.70, P = 0.41) og fra followup 2 til 3 (F (1,49) = 0.72, 

P = 0.40). Når kontrolleret for forandring i adfærdsforstyrrelse indikerede resultaterne, at 
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reduceringen i ADHD-symptomer forblev signifikant, hvilket indikerer, at reducering af ADHD-

symptomer ikke er relateret til reducering af adfærdsforstyrrelser. Studiet fandt endvidere en klinisk 

signifikant forbedring på 52 % af deltagerne sammenlignet med 21 % af deltagerne i 

kontrolgruppen. Opsummerende fandt studiet, at familier der havde modtaget DUÅ forældretræning 

rapporterede forbedringer i barnets uopmærksomhed og hyperaktivitet fra baseline til follow-up 

sammenlignet med kontrolgruppen. Fundene forblev signifikante efter at kontrollere for 

forandringer i oppositionel adfærd, hvilket antyder, at DUÅ forældretræning kan være en effektiv 

interventionsform til alene at behandle tidlige ADHD-symptomer (ibid.). 

 

5.3 Opsummering af effekten for De Utrolige År 
Ovennævnte studier indikerer, at DUÅ forældretræning og DUÅ forældretræning kombineret med 

børnetræning har en signifikant effekt både i forhold til reducering af symptomer på 

adfærdsforstyrrelser og ADHD-symptomer hos førskolebørn med ADHD, samt effekt i forhold til at 

øge sociale kompetencer. Dertil indikeres effekt i forhold til reducering af negative disciplinære 

strategier hos forældre og forbedring af forældres perciperede kompetence.  

Resultaterne af DUÅ som intervention til førskolebørn med ADHD synes at være signifikante ved 

op til halvandet års follow-up. Follow-up studierne har dog begrænsninger. Resultaterne ved et års 

follow-up i Webster-Stratton et al. (2013) er ikke sammenlignet med kontrolgruppe, over halvdelen 

af forældrene havde ved follow-up modtaget anden behandling, og over en fjerdedel af børnene var 

i medicinsk behandling. Hertil kommer, at follow-up målene i Jones et al. (2008) hovedsageligt er 

baseret på selvrapporteringer, idet der kun er foretaget observation efter 6 måneders follow-up, 

hvorfor resultaterne kan være præget af bias. Det indikerer, at der er behov for yderligere forskning 

omkring DUÅs vedvarende effekt på børn med ADHD, samt hvornår det kan være gunstigt med 

yderligere behandling. Et andet væsentligt punkt er, at lærerne overvejende rapporterede lavere 

effekt end forældrene. Det kan evt. forklares med, at ADHD-symptomer oftere viser sig i gruppe- 

fremfor en-til-en situationer (APA, 2013), hvorfor forældre og lærere kan opleve barnets adfærd på 

forskellig vis afhængig af kontekst. Samtidig tillægger lærere/pædagoger i mindre grad end 

forældre førskolebørn ADHD-symptomer (Phillips et al., 2002), hvormed udgangspunktet for en 

vurdering af reducering i ADHD-adfærd kan være forskellig. Herudover kan forældre bias spille en 

rolle i forhold til subjektivitet i effektrapportering. Dertil kommer, at lærere i ovennævnte studier 

ikke har gennemgået DUÅ lærertræning, hvorfor man kan argumentere for, at barnets tillærte 

adfærd i mindre grad generaliseres og fastholdes i skolen. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at 

undersøge den potentielle effekt ved at inddrage lærertræning i behandlingen. 
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På baggrund af ovenstående skitserede problematikker i forhold til de kvantitative studiers fund, 

kan det være interessant at undersøge effekten via kvalitativ metode, hvor den subjektive oplevelse i 

højere grad kan udfoldes. I det følgende vil der blive redegjort for tre kvalitative studier, der 

ligesom nærværende opgave har til formål at undersøge forældrenes oplevelse af DUÅ 

forældretræning. Den eksisterende kvalitative forskning på området, som bliver redegjort for i det 

følgende kapitel, vil senere i opgaven bidrage til en sammenligning og diskussion af nærværende 

undersøgelses resultater.  
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6.0 Kvalitative studier af De Utrolige År 
Samtidig med at der er sket en stigning i antallet af kvantitative studier, der har til formål at 

undersøge effekten af DUÅ, er der stigende interesse for, hvordan forældretræningen opleves, 

hvilket med fordel undersøges ved kvalitative studier. Hensigten med studierne er bl.a. at 

undersøge, hvilke faktorer, forældrene oplever, der spiller ind i forhold til den oplevede effekt. I det 

følgende vil der forekomme en afgrænsning af feltet i forhold til at finde de studier, der udgør den 

bedste referenceramme for nærværende undersøgelse. Derefter vil der blive redegjort for studierne, 

som efterfølgende sammenlignes i forhold til forældrenes oplevelser i de tre studier, som senere vil 

blive perspektiveret til nærværende undersøgelse. 

  
6.1 Afgrænsning af feltet 
Der blev foretaget en søgning i databaserne PsycInfo og PubMed, samt på DUÅs hjemmeside under 

research articles for at afsøge feltet for relevante studier. Søgningen blev suppleret med 

kædesøgning blandt artiklernes referencer. Termerne (The Incredible Years) AND (Qualitative) OR 

(Evaluation) og (The Incredible Years) AND (Qualitative) OR (Interview) blev anvendt i søgningen 

på PsycInfo og gav henholdsvis 48 og 47 hits. På PubMed blev termerne (The Incredible Years) 

AND (Qualitative) anvendt, hvilket gav 5 hits, (The Incredible Years) AND (Evaluation), hvilket 

gav 54 hits og (The Incredible Years) AND (Interview), hvilket gav 7 hits. I alt blev der fundet 109 

hits på de søgte termer, når dubletter er fjernet. På hjemmesiden for DUÅ, blev der ikke fundet 

andre relevante artikler end fundet ved databasesøgning. Ved kædesøgningen blev 1 artikel tilføjet. 

For at studierne kan udgøre referenceramme for nærværende studie, er der lagt vægt på følgende 

kriterier i udvælgelsen af artikler: Der skal være tale om et kvalitativt studie, der undersøger 

forældrenes oplevelse af DUÅ forældretræning, studiet skal være Peer reviewed og det kvalitative 

studie skal undersøge deltagernes perspektiver gennem eksplorative samtaler eller interviews, 

således at studier med et begrænset fokus fx forældrenes motivation udelukkes.  

ADHD er ikke valgt som inklusionskriterium, da det også har interesse at anvende studier, der 

undersøger forældrenes oplevelse af DUÅ til børn med adfærdsforstyrrelser, da programstrukturen 

kun divergerer i forhold til psykoedukation om ADHD. Studier, hvor DUÅ ikke er adapteret til 

ADHD, anses dermed for relevante som referenceramme for nærværende undersøgelse.  
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6.2 Furlong og McGilloway (2011) 
6.2.1 Studiets formål 
Studiet undersøger irske forældres oplevelse af DUÅ forældretræning. Forfatterne ønskede at 

undersøge, hvilke aspekter forældrene fandt særligt gode ved programmet, hvilke aspekter der 

havde bidraget til positiv udvikling, hvad forældrene fandt udfordrende i forhold til at lære nye 

færdigheder, og hvordan de forældre, der ikke havde gennemført programmet, havde oplevet det.  

 

6.2.2 Metode11 
Treogtredive forældre (31 mødre og 2 fædre) blev rekrutteret fra fem forskellige familiecentre i 

Dublin, der har til formål at hjælpe ressourcesvage familier til at forbedre deres familiesituation. 

Inklusionskriterier for familierne på centrene var en score over klinisk cut-off på Eyberg Child 

Behaviour Inventory (ECBI). Forældrene var en del af et randomiceret kontrolleret studie, der 

undersøgte DUÅs effekt hos familier med børn med adfærdsforstyrrelser. De 33 forældre blev 

udvalgt på baggrund af demografiske variabler såsom civilstatus og alder, alder og køn på barnet og 

socioøkonomisk status, for så vidt muligt at have en repræsentativ stikprøve i forhold til det 

randomicerede kontrollerede studie. Stikprøven havde et aldersgennemsnit på 34 år, hvor 12 af 

forældrene var single og de resterende 21 havde en partner. Børnene i stikprøven havde en 

gennemsnitsalder på 4.75 år hvoraf 21 var drenge og 12 var piger. Femogtyve ud af de 33 forældre 

deltog i minimum 10 ud af de 14 lektioner i programmet. De resterende 8 forældre droppede ud 

efter at have gennemført maksimalt 4 lektioner. Alle interviewene fandt sted i forældrenes hjem i 

forbindelse med den opfølgende samtale 6 måneder efter endt behandling.  

 

6.2.3 Resultater 
På baggrund af analysen fremkom 3 temaer: Oplevede forandringsmekanismer (Perceived 

mechanism of change), Udfordringer i forhold til opdragelse (Trials of parenting) og Problemer i 

forhold til at starte (Failure to launch).  

 

Oplevede forandringsmekanismer 

Alle forældrene rapporterede om positive ændringer i barnets adfærd, i forældre-barn relationen, og 

i forhold til deres eget og familiens mentale helbred. Forældrene tillagde positiv opdragelsesstil 

samt et øget personligt selvværd større betydning for forandring end grænsesættende 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Metodeafsnittene i det følgende vil ikke indeholde præcist samme type information, da det ikke har været muligt at 
uddrage samme type information på baggrund af artiklerne. Fx er deltagernes alder ikke inkluderet i alle metodeafsnit  
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opdragelsesstil. Det, som forældrene fremhævede som mest hjælpsomt i forhold til at styre barnets 

adfærd, var positiv opmærksomhed igennem leg og ros, at kunne reagere roligt og problemløsende, 

samt at udvikle empati igennem forståelse og navngivning af emotioner. Samtidig fortalte 

forældrene, at den største indsigt, de havde fået, var at skulle have opmærksomhed på barnets 

positive adfærd frem for den negative. Der blev endvidere rapporteret, at det at lære at sætte ord på 

sine følelser hjalp forældrene til at forstå de følelser, der kunne ligge bagved barnets adfærd. Over 

halvdelen af forældrene havde ønsket, at der blev brugt mere tid på undervisning i problemløsning i 

forhold til leg. Fyrre procent af forældrene var glade for de grænsesættende teknikker, men 72 % 

brød sig ikke om timeout og synes, at den var svær at implementere. Begrundelsen herfor uddybes 

ikke nærmere i studiet. 

Alle forældrene rapporterede, at de havde fået et øget selvværd og øget velvære. Samtidig følte de 

sig rustede til fremtidige udfordringer. Årsagen til det forøgede selvværd blev forklaret med 

oplevelser i gruppen, herunder den ikke-dømmende støtte fra de andre forældre, som hjalp til at 

normalisere forældrenes skyldfølelser og isolationsfølelser, samt gav dem en fornemmelse af at 

være en ”god nok” forælder. Endvidere blev den erfarings- og samarbejdsmæssige 

undervisningsmetode værdsat, idet det muliggjorde, at forældrene kunne sætte deres egne mål og 

ikke følte sig underlegne gruppelederne. Andre årsagsfaktorer medvirkende til det øgede selvværd, 

var følelsen af kontrol og kompetence i forhold til at kunne påvirke deres børns adfærd i positiv 

retning. Fireogtyve procent af forældrene følte sig endvidere mere selvsikre, fordi de efter 

programmet ikke anså problemerne som så vanskelige. Derudover rapporterede 7 forældre, at de 

havde fået et bedre socialt liv, og at familiemedlemmer var mere villige til at passe børnene pga. 

den forbedrede adfærd.  

 

Udfordringer i forhold til opdragelse 

Lige over halvdelen af forældrene (13/25) oplevede ubehag ved principperne omkring positiv 

opmærksomhed og ros. De fortalte, at det var i modstrid med de uformelle teorier omkring 

opdragelse, hvor negativ adfærd gives opmærksomhed og straffes. Samtidig synes tyve af 

forældrene, at vignetterne var for amerikanske og overdrevent positive. To forældre følte modstand 

ved positiv opmærksomhed og ros, fordi de oplevede jalousi over ikke selv at have fået positiv 

opmærksomhed fra deres egne forældre. Elleve ud af 25 forældre fandt det udfordrende at bo i et 

kvarter med et højt niveau af antisocial adfærd, fordi det var svært at møde støtte blandt andre 

forældre og svært at skærme deres børn mod negativ adfærd. Elleve forældre fortalte endvidere om 

et øget konfliktniveau med deres partner i forbindelse med at indføre de nye opdragelsesprincipper 
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derhjemme, samtidig med at de frygtede for at glide tilbage i gamle opdragelsesmønstre efter 

programmets afslutning pga. manglende gruppestøtte.  

 

Problemer i forhold til at starte  

Årsagerne til at nogle forældre (5/8) forlod programmet var primært af praktiske – og 

omstændighedsmæssige grunde (ex nyt job, sygdom, sygdom i familien mm.). Én forældre søgte 

medicinsk behandling til sit barn, og tre forældre var bekymrede for at få overskredet grænser i 

forhold til privatliv, da flere forældre kendte hinanden fra kvarteret. Endvidere kunne to forældre 

ikke lide værdisættet omkring den positive tone. De ville have foretrukket individuel rådgivning og 

havde erfaringer med, at leg var ineffektivt til reducering af adfærdsproblemer. Samtidig følte de 

sig isoleret fra de andre forældre i gruppen, fordi de oplevede at blive set ned på af de andre 

forældre, som de antog, havde færre problemer med deres børn.  

 

6.3 Levac, McCay, Merka og Reddon-D’Arcy (2008) 
6.3.1 Studiets formål 
Med studiet ønskes der en undersøgelse af forældres oplevelse af DUÅ forældretræning, i forhold 

til hvordan det har påvirket forældrene, barnet og forældre-barn relationen.  

 

6.3.2 Metode 
Deltagerne blev rekrutteret fra Center for Addiction & Mental Health i Toronto. Alle deltagere 

havde gennemgået DUÅ forældretræning. Syvogtredive ud af 41 valgte at deltage i den kvalitative 

undersøgelse. Forældre blev interviewet indenfor en måned efter endt forældretræning. Otte ud af 

de 37 blev interviewet som par, således at der var 29 interviews til transskribering. Nitten deltagere 

var gift eller samlevende, 7 var single, 8 var skilt eller separeret, 1 havde en 18-årig datter, der også 

deltog i programmet og 2 rapporterede ikke civilstatus. Deltagernes alder var mellem 18-49 år med 

en gennemsnitsalder på 40 år, 25 af deltagerne var kvinder og 12 var mænd. Deltagerne var 

veluddannede – 24 % havde gennemført gymnasium, og de resterende havde en 

universitetsuddannelse. Forældrenes børn havde alderen 4-12 år, hvor 69 % var drenge og 31 % var 

piger. Børnene havde enten adfærdsforstyrrelser, og/eller ADHD eller aggressiv adfærd, hvor 

sundhedspersonale vurderede dem til at være i risikogruppen til udvikling af en adfærdsforstyrrelse.   
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6.3.3 Resultater 
I det kvalitative studie fandt de overordnet 7 temaer; Værdsættelse af gruppen, Udvikling af 

opmærksomhed på ens opdragelsesstil og indflydelse som forældre, Øget selvtillid som forældre, 

Nye adfærdsmønstre hos forældrene, Ny adfærd hos barnet, Forbedring i relationer, og Vedvarende 

indsats og tab i forbindelse med afslutning.  

 

Værdsættelse af gruppen 

Forældrene fremhævede især støtten, forståelsen og den ikke-dømmende feedback fra de andre 

gruppemedlemmer. Det betød, at de ikke følte sig ensomme i forhold til at opdrage et barn med 

vanskeligheder. Forældrene fortalte endvidere, at selvtilliden øgedes ved at høre andres historier og 

høre, at nogle familier havde det sværere end en selv. 

 

Udvikling af opmærksomhed på ens opdragelsesstil og indflydelse som forælder 

Forældrene rapporterede, at de var blevet opmærksomme på deres forældres opdragelsesstil, og 

hvordan deres egen kom til at ligne forældrenes. De blev opmærksomme på, hvordan de havde 

adopteret negativ og hård tilgang til opdragelse. Det betød, af forældrene blev bedre til at forstå, 

hvorfor deres barn kunne reagere, som det gjorde.  

 

Øget selvtillid som forælder 

Forældrene oplevede, at gruppens støtte i forhold til forældrenes handlinger og roller gav dem øget 

selvtillid. Én forælder fortalte, at hun havde fundet gruppestøtten så fyldestgørende, at hun ikke 

længere behøvede at se en psykiater. Andre fandt gruppestøtten selvstændiggørende (empowering).  

 

Nye adfærdsmønstre hos forældrene 

I forhold til nye adfærdsmønstre fortalte forældrene, at de var begyndt at kunne agere mere roligt og 

ignorere negativ adfærd hos barnet og fokusere på det positive igennem ros. Alt sammen noget 

barnet reagerede positivt på. Et vigtigt aspekt synes at være, at forældrene var begyndt at 

kommunikere mere effektivt med deres barn, især det at kunne sætte tempoet ned og lytte, samt at 

respondere i øjeblikket. Overordnet fortalte forældrene, at de følte mindre stress i interaktionen med 

barnet. Forældrene var især overraskede over rosens positive effekt, og de opdagede, at de nye 

teknikker også kunne bruges på andre børn, deres partner, kolleger etc. Også deres barn var begyndt 

at rose søskende, venner og dem selv som forælder.   
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Ny adfærd hos barnet 

Forældrene mærkede især forandringer i deres barns adfærd i forhold til evnen til at kontrollere 

egne handlinger, deltagelse i pligter og bedre at kunne fungere i institution eller skole. Forældrene 

tilskriver især belønningsskemaerne årsagen herfor. Barnets øgede evne til at kontrollere adfærden 

medførte, at familien blev bedre til at nyde tiden sammen. Forældrene oplevede endvidere en 

stigning i barnets selvværd. 

 

Forbedring i relationer  

Forældrene fortalte, at de oplevede en forbedring i forældre-barn relationen, især mærkede de en 

øget følelse af engagement og fælles glæde. Forældrene oplevede også en forbedring i relationen til 

deres partner, herunder en forbedring i kommunikationen og øget respekt.  

 

Vedvarende indsats og tab i forbindelse med afslutning 

Forældrene rapporterede, at det krævede vedvarende indsats at bibeholde de gode resultater opnået 

ved programmet. Endvidere oplevede forældrene en form for tab ved afslutning af programmet, idet 

de skulle sige farvel til gruppen.  

 

6.4 Patterson, Mockford og Stewart-Brown (2004) 
6.4.1 Studiets formål 
Studiet har til formål at undersøge forældres oplevelse af DUÅ forældretræning. Anderledes for 

dette studiet er, at det også er forældre til børn uden adfærdsforstyrrelser, der interviewes. Årsagen 

er, at man ønsker at undersøge, om programmet har effekt på familier uden for det kliniske interval.  

 

6.4.2 Metode 
Enogtredive deltagere blev rekrutteret fra tre lægepraksisser i Oxford. De havde alle børn mellem 2 

og 8 år og skulle besvare Eyberg Child Behaviour Inventory. En fjerdedel rapporterede barnets 

adfærd til at ligge indenfor det kliniske område, de resterende rapporterede barnets adfærd til at 

være i normalområdet. Tre metoder blev anvendt til indsamling af data; interview og 

spørgeskemaer med åbne spørgsmål samt optagelser af intern supervision af gruppelederne. Atten 

forældre ud af 31 deltog i interview og besvarede spørgeskema, 8 deltog kun i interview og 5 

besvarede kun spørgeskema. Toogtyve af de interviewede forældre havde gennemført minimum 50 

% af programmet, 3 deltog ikke i programmet og én droppede ud. Syv ud af de 26 interviewede 

havde et barn, som lå indenfor det kliniske område, de resterende 19 havde et barn i normalområdet. 
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Deltagerne fordelte sig over hele det sociale og uddannelsesmæssige spektrum og bestod både af 

single mødre og mødre i parforhold, samt af én far. Iblandt deltagerne var der to fra etniske 

minoritetsgrupper, de resterende var hvide mødre. I forhold til demografiske variabler og barnets 

adfærd var der ingen signifikant forskel på den gruppe, der blev interviewet, og den der blot svarede 

på spørgeskemaer. Interviewene blev gennemført i deltagernes eget hjem 2-12 uger efter afslutning 

af programmet. Spørgeskemaerne blev givet ved 6 og 12 måneders opfølgning. Data fra 

supervisionen blev analyseret på linje med interviewene og anvendt som supplement til forældrenes 

oplevelser.  

 

6.4.3 Resultater 
Analysen viste følende temaer: Ændring i opdagelsesstil, barnets adfærd og forældre-barn relation, 

Programlevering, Aspekter af programmet forældrene var uenige i, samt Behov der ikke blev mødt 

af programmet. 

 

Ændring i opdragelsesstil, barnets adfærd og forældre-barn relationen 

Ved at bruge teknikker fra programmet, såsom leg, belønning, ros og timeout i forbindelse med at 

være en del af et struktureret forløb, oplevede forældrene øget selvtillid og større evne til at 

håndtere barnet. Det påvirkede barnets adfærd således, at konflikterne mindskedes, og forældrene 

oplevede større villighed til samarbejde forældre-barn imellem. Endvidere var især leg med til at 

forbedre forældre-barn relationen til at være mindre autoritær.  

 

Programlevering 

Forældrene fremhævede den ikke-dømmende støtte fra gruppen og gruppelederne, samt den ligelige 

relation mellem forældrene og gruppelederne som medvirkende til de oplevede forandringer. 

Derudover var det støttende for forældrene at høre andres historier, hvormed de ikke længere følte 

sig alene i problemstillingerne.  

 

Aspekter af programmet som flere forældre var uenige i 

Flere forældre fortalte, at de ikke var enige i, at man aldrig må slå sine børn. Ifølge dem kan det 

være nyttigt i forhold til at lære barnet, at det kan gøre ondt at blive slået. En af forældrene siger 

samtidig, at det er vigtigt at prøve programmets metoder først, men hvis de ikke virker, er det i 

orden at slå. En anden forælder siger det på den måde, at et klap bagi ikke kan skade. En tredje 

forælder kan ikke lide at bruge timeout og mener, at man i stedet skal tale om tingene.  
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Behov der ikke blev mødt af programmet 

Få forældre ønskede at programmet havde inkluderet et tema omkring søskendekonflikter. Andre 

forældre ønskede at have fået programmet, imens deres børn havde været yngre. Flere forældre 

fortalte endvidere, at de ønskede, at programmet skulle have været længere, og at støtte efter 

programmet kunne være gavnligt for at undgå at falde tilbage i gamle mønstre. Forældrene ønskede 

også at have gennemgået programmet med deres partner eller et andet familiemedlem, da det kunne 

være svært at overlevere det hele videre til andre voksne omkring barnet, hvilket også gjorde det 

sværere at møde forståelse hos partneren eller andre familiemedlemmer.  

 

Aspekter fra supervisionen 

Gruppelederne kunne rapportere om en aktiv forældregruppe, som havde fulgt programmet, som de 

skulle, og som viste positive resultater hele forløbet igennem. Endvidere fortalte gruppelederne, at 

flere forældre havde mødtes efter programmets afslutning for at opretholde støtten. De emner 

gruppelederne tog op i supervisionen var af praktisk art, fx hvordan de blev bedre til at overholde 

tiden.  

 

Grunde til frafald 

Via spørgeskemaerne fortalte forældrene, at frafald bl.a. var på grund af skift af job og flytning væk 

fra området. Få fortalte, at de oplevede, at deres behov for støtte, struktur og redskaber ikke var 

blevet mødt.  

 

6.5 Konklusioner på baggrund af de tre studier 
Nedenfor søges uddraget overordnede pointer, der kan siges at gøre sig gældende for de tre studier, 

velvidende at man skal være varsom med at sammenligne kvalitative studier.  

 

Overordnet set rapporterer de tre studier om flere sammenfaldende temaer. Dog ses en forskel i 

navngivningen af temaerne og vinklingen i analysen. I alle studierne rapporteres der om ændring 

hos forælder, barn og i relationen herimellem samt omkring gruppens indflydelse og udfordringer i 

forbindelse med programmet.  

 

Ændring hos forælder 

I alle tre studier rapporteres om ændring hos forældrene. Øget selvtillid og følelse af større 

forældrekompetence bliver fremhævet i alle tre studier. Endvidere bliver øget ro og mindre skyld og 
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ensomhed i forhold til problemstillingerne rapporteret i to af studierne (Furlong & McGilloway, 

2011 og Levac et al., 2008).  

 

Ændring hos barnet  

De tre studier beskriver ikke særlig indgående, hvilke forandringer forældrene oplever hos barnet. 

Dog peger alle de tre studier på, at der er sket en positiv ændring hos barnet, der er kommet færre 

konflikter, barnet er blevet bedre til at kontrollere egne handlinger, og i Levac et al. (2008) 

rapporteres endvidere om et oplevet øget selvværd hos barnet og en bedring i forhold til at fungere i 

institution eller skole.  

 

Ændring i forældre-barn relationen 

De tre studier peger på en positiv ændring i forældre-barn relationen. Det er kun i Patterson et al. 

(2004), hvor forfatterne uddyber, hvad der præcist er forbedret. Her fortæller forældrene, at de 

oplever en større villighed til samarbejde hos barnet og en mindre autoritær stil i forældrerollen.  

 

Gruppens indflydelse 

I alle de tre studier rapporteres der om gruppens positive indflydelse på forældrene. Der fremhæves 

den ikke-dømmende støtte, forståelsen fra de andre forældre, samt i studiet af Furlong og 

McGilloway (2011) normaliseringen som medfører mindre skyldfølelse og ensomhed. I to af 

studierne (Furlong & McGilloway, 2011 og Patterson et al., 2004) fremhæves gruppeledernes 

tilgang, hvor forældrene oplever det positivt, at der er en ligeværdig relation forældre og 

gruppeledere imellem.  

 

Udfordringer 

I forhold til de rapporterede udfordringer forældrene har oplevet, divergerer de tre studier mere end 

i ovenstående temaer. I Furlong og McGilloway (2011) blev der lagt vægt på, at forældre fandt det 

svært at vænne sig til den positive tilgang og samtidig fandt det svært at anvende timeout. 

Udfordringer i forbindelse med timeout blev også fremhævet i Patterson et al. (2004). Her fortalte 

få forældre, at de var uenige i præmissen om aldrig at slå børn. I Furlong og McGilloway (2011) 

blev der endvidere fremhævet udfordringer omkring, at vignetterne var for amerikanske, at flere 

forældre havde oplevet jalousi over ikke at have fået samme gode opvækstbetingelser, som de nu 

gav til deres barn, og at miljøet omkring barnet gjorde det svært at fastholde de positive ændringer 

hos barnet. I Levac et al. (2008) omhandlede de rapporterede udfordringer at holde fast i den 
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vedvarende indsats. Samtidig havde forældrene en oplevelse af tab i forbindelse med at skulle 

afslutte og sige farvel til gruppen. I Furlong og McGilloway (2011) og Patterson et al. (2004) blev 

der rapporteret om konflikter med partneren i forbindelse med at implementere teknikkerne, hvor 

det blev foreslået, at programmet skulle være for begge forældre. I Levac et al. (2008) blev der 

derimod fremhævet forbedring i kommunikation med partneren som et udbytte af programmet. 

Differencen kan skyldes flere ting, én mulig forklaring kan være, at flere forældre havde partneren 

med i studiet af Levac et al. (2008). Det fremgår ikke om deltagerne i Furlong og McGilloway 

(2011) havde partner med, men data i forbindelse med rapportering om øget konfliktniveau med 

partner tyder på, at de ikke havde. Deltagerne i Patterson et al. (2004) havde ikke partner med, da 

det er dem, der ønsker, at programmet skulle være for begge forældre. I Patterson et al.s studie 

(2004) blev der endvidere foreslået at have et tema omkring søskendekonflikter. Frafald var i alle 

tre studier begrundet med praktiske årsager såsom skift i job, sygdom, flytning væk fra området etc. 

Kun i Patterson et al. (2004) blev der rapporteret om frafald pga. behov, der ikke blev mødt.  

 

6.6 Opsummering 
I dette kapitel er der gennemgået tre studier, der undersøger forældrenes oplevelse af DUÅ 

forældretræning. Overordnet set peger de tre studier på, at forældrene både oplever positive 

ændringer hos dem selv, barnet og i relationen herimellem. Samtidig fremhæver studierne 

forældrenes positive oplevelse af at have fået undervisning i en gruppe, idet forældrene oplever, at 

støtten og forståelsen i gruppen medfører en øget selvtillid og følelse af øget forældrekompetence. 

Endelig finder studierne oplevede udfordringer ved programmet, som divergerer fra studie til 

studie, hvilket muligvis kan forklares med kulturelle og individuelle forskelle, idet studierne er 

foretaget i henholdsvis Irland, Canada og England. De tre studier fremstår alle begrænsende i 

forhold til uddybning af de rapporterede resultater. Det vides ikke om det skyldes undersøgelses 

metode såsom udformning af spørgsmål og interviewteknik eller sparsom rapportering. Især synes 

studierne at være begrænset i forhold til uddybning af effekt hos barnet, hvilket kan vanskeliggøre 

sammenligning og diskussion af disse fund med nærværende undersøgelses resultater. 
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7.0 Metode  
Formålet med dette kapitel er at redegøre for den anvendte metode i den kvalitative undersøgelse, 

som er fokus for dette speciale. 

I det følgende vil konteksten for undersøgelsen blive beskrevet, herunder en præsentation af Center 

for ADHD, proceduren på Center for ADHD, inklusions- og eksklusionskriterier for deltagerne, en 

beskrivelse af forældretræningsprogrammet De Utrolige År BASIC, som det anvendes på center for 

ADHD, samt en beskrivelse af lærer/pædagogtræningen, som den tilbydes på Center for ADHD. 

Herefter redegøres der for den anvendte metode i interviewundersøgelsen, herunder formål, 

interviewdeltagere, procedure, den overordnede teoretiske tilgang, tilblivelse af interviewguide, 

teoretisk udgangspunkt for analysen, samt den konkrete fremgangsmåde og etiske overvejelser.  

 

7.1 Kontekst for undersøgelsen 
Undersøgelsen blev til i forbindelse med et pilotprojekt for et igangværende Phd-projekt på Center 

for ADHD. Center for ADHD ligger i Aarhus og tilbyder en tidlig helhedsorienteret indsats til 

familier med børn mellem 3 og 8 år med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder. Det er 

forældre- og lærer/pædagogtræningsprogrammet fra De Utrolige År, der anvendes som 

behandlingsprogram. Centeret har tilpasset programmet til børn med ADHD-vanskeligheder12. 

Sideløbende tilbydes kurser og temadage for fagpersoner. Centeret er en nonprofitorganisation, der 

blev etableret i 2011, og den faste medarbejderstab består af seks psykologer og en pædagogisk 

konsulent. De er finansieret af midler fra Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond, som er en af 

LEGOs familiefonde.  

Der er selvhenvisning, det vil sige, at familier med børn med ADHD/ADHD-lignende 

vanskeligheder kan henvende sig uden om det offentlige system. Det kræves ikke, at familien har 

fået en henvisning via egen læge, eller at barnet har fået konstateret ADHD-diagnosen. Phd-

projektet undersøger effekten af DUÅ forældretræning målrettet børn med ADHD/ADHD-lignende 

vanskeligheder, samt om der eksisterer en forskel i effekten mellem forældrehold, hvor 

lærere/pædagoger til det ene holds børn har modtaget intervention.  

 

7.1.1 Procedure på Center for ADHD 
Når forældre til børn med ADHD eller ADHD-vanskeligheder har henvendt sig til Center for 

ADHD vurderes deres egnethed til behandlingen på baggrund af følgende spørgeskemaer: Conners 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Programmets tilpasning til ADHD er godkendt af De Utrolige Års ophavsmand Carolyn Webster-Stratton 



	   Side 45 af 139 

10 items scale (Conners, 1990a), Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) (Eyberg & Pincus, 

1999) og Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) (Obel, Dalsgaard, Stax & Bilenberg, 

2003). Spørgeskemaerne tilsendes familierne for at afklare, om barnets vanskeligheder kan 

kategoriseres som ADHD-lignende vanskeligheder, samt for at afklare i hvilken grad 

barnet/familien oplever sig belastet af vanskelighederne. Herefter bliver familierne interviewet i 

eget hjem, hvor behandlerne spørger til anamnestiske oplysninger, viden om aktuel adfærd, 

familiens netværk, forældrenes opdragelsesstil, forældrenes egen opvækst/opdragelse og mål for 

programmet.  

 

7.1.2 Deltagere 
Familierne optages i forældretræningsprogrammet, såfremt deres barn er mellem 3 og 8 år, begge år 

inkluderet, og såfremt barnet udviser ADHD eller ADHD-lignende vaskeligheder samtidig med, at 

vanskelighederne er en belastning for familien. Problemerne skal have en vis tyngde, men samtidig 

skal forældrene kunne overskue at komme på centeret én gang om ugen i 17 uger og være 

motiverede for at arbejde med hjemmeaktiviteter imellem forældretræningsgangene. Som nævnt 

behøver barnet ikke en ADHD-diagnose, for at familien bliver taget i betragtning. Familien 

vurderes, som ovenfor beskrevet, på baggrund af spørgeskemaerne sammenholdt med en klinisk 

vurdering i et 1,5 times interview, hvor behandlerne får et billede af barnets vanskeligheder og 

forældrenes motivation. Hovedvægten skal være på ADHD/ADHD-lignende vanskeligheder, det vil 

sige, at hvis barnet overvejende har autistiske vanskeligheder ekskluderes familien. Årsagen til, at 

ADHD-diagnosen ikke er et inklusionskriterium, er, at centeret ønsker, at familierne kommer så 

tidligt som muligt i forhold til barnets alder, og børn i 3-4 års alderen har ofte ikke fået stillet 

diagnosen endnu (jf. problematikken om tidlig diagnosticering). Så for at undgå at afvise familier, 

hvor barnet måske senere vil få diagnosen, er ADHD-diagnosen ikke et inklusionskriterium.  

 
7.1.3 Beskrivelse af De Utrolige År forældretræning på Center for ADHD 
Forældretræningen består af 16 gruppesessioner, 1 fælles temaaften samt 3 opfølgningsaftner. 

Forældretræningen er baseret på De Utrolige År BASIC (Webster-Stratton, 2001). Center for 

ADHD har tilføjet psykoedukation om ADHD, der knytter an til de temaer, der arbejdes med i 

DUÅ BASIC-programmet.  Det kaldes ”ADHD-sløjfer”, idet det er psykoedukation, der binder en 

sløjfe mellem aftenens tema og de særlige udfordringer, der eksisterer i at kunne understøtte 

udviklingen hos børn, der har ADHD/ADHD-lignende vanskeligheder. Imellem hver 

forældretræningsgang er der hjemmeaktiviteter, som opsamles i begyndelsen af hver 

forældretræningsgang. Derudover er der ugentlige telefonopringninger sideløbende med de første 6-
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8 lektioner og en relationsaften, hvor forældrene kan invitere deres netværk til at deltage. Når 

gruppelederne efter klinisk vurdering finder det relevant, suppleres forældretræningen med 

individuelle samtaler, parterapi, eller rådgivning i forhold til offentlige instanser. Det kan også 

tilbydes efter programmets afslutning mod brugerbetaling. Formålet med at supplere gruppeforløbet 

med individuelle tilbud er overordnet at understøtte forældrenes udbytte af gruppeforløbet. 

Forældretræningen er et gratis tilbud og der tilbydes både aftensmad og børnepasning for at gøre det 

så tilgængeligt som muligt for forældrene.  

 

Tabel 1 Oversigt over forældretræningens indhold på Center for ADHD 
Mødegang Tema 
Session 1 Præsentation af deltagerne 

Målsætninger 
Præsentation af programmet 
Børnestyret leg 

Session 2 Børnestyret leg fremmer positive relationer 
Oplæg om ADHD 

Session 3 Coaching i begreber (faglighed) og vedholdenhed fremmer læring og koncentration 
Session 4 Coaching i sociale kompetencer og følelser 
Session 5 Coaching i sociale kompetencer og følelser 
Session 6 Ros og opmuntring fremmer den positive adfærd 
Session 7 Ros og håndgribelige belønninger  

Belønningssystemer 
Session 8 Anvendelse og udfasning af belønningssystemer 
        Temaaften 
Session 9 Rutiner og regler 
Session 10 Gode beskeder 

Effektiv grænsesætning 
Session 11 At følge op på beskeder 

Naturlige og logiske konsekvenser 
Session 12 At ignorere børns uhensigtsmæssige adfærd 
Session 13 Timeout for at falde til ro 
Session 14 Afrunde Timeout 

Konsekvenser 
At lære børn at løse problemer 

Session 15 Problemløsning, fortsat 
Tilbageblik og overblik over hele programmet: Redskaberne 

Session 16 Tilbageblik på oprindelige mål og status 
Nye mål for de kommende måneder 
Evaluering af programmet 
Festlig afslutning 

 
Kilde: Kopi fra program udleveret til forældre forår 2013 
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7.1.4 Beskrivelse af lærer/pædagogtræning på Center for ADHD 
I pilotprojektet deltog 4 ud af 12 familiers lærere/pædagoger til barnet i lærer/pædagogtræningen. 

Programmet består af fire workshops, som alle er placeret indenfor de 17 uger forældretræningen 

foregår. Igennem de fire workshops undervises der i samme principper og teknikker som i 

forældretræningsprogrammet, blot rettet mod lærer/pædagogrollen. På to af de 4 workshops 

afholdes oplæg, det ene om hvad ADHD er, det andet om inklusion og ADHD. På 2. workshop 

indgår undervisning om forældresamarbejde. Endvidere er der hjemmeaktiviteter mellem hver 

workshop, og workshops afsluttes altid med evaluering. Derudover får hver kursist tilbudt 

individuel supervision efter sidste workshop. Nedenfor kan ses en beskrivelse af programmet for 

hver af de fire workshops.  

  

Tabel 2 Oversigt over indhold i lærer/pædagogtræningsprogrammet 
Workshop 1 Workshop 2 

Velkommen 

Præsentation af Center for ADHD (film) samt af 

kursusledere og kursister  

Aftale om grupperegler og udarbejdelse af målsætninger 

Oplæg: HVADHD13 på Center for ADHD  

Dagens tema: Relationsdannelse, herunder børnestyret leg 

Information om hjemmeaktiviteter 

Evaluering 

 

Velkommen 

Erfaringsdeling med udgangspunkt i hjemmeaktiviteter 

’Positive modstykker’ og introduktion til 

’Forandringsskema’ 

Dagens tema: Opmærksomhed, ros, belønning og 

HVADHD 

Forældresamarbejde 

Information om hjemmeaktiviteter 

Evaluering 

Workshop 3 Workshop 4 

Velkommen 

Erfaringsdeling med udgangspunkt i hjemmeaktiviteter  

Oplæg: Inklusion og ADHD 

Dagens tema: Beskeder, omdirigering, regler, ignorering 

og konsekvenser. 

’Disciplinhieraki’ 

Information om hjemmeaktiviteter  

Evaluering 

Velkommen 

Erfaringsdeling med udgangspunkt i hjemmeaktiviteter  

Dagens tema: Problemløsning med børn, coaching og 

HVADHD 

Gensyn med målsætningerne 

Samlet evaluering og aftale om 5. gang – individuel 

supervision 

 

Kilde: Kopi fra program udleveret til lærere/pædagoger forår 2013 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 HVADHD står for “Hvad er ADHD” 
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7.2 Kvalitativ undersøgelse af forældrenes oplevelse af forældretrænings-
programmet De Utrolige År rettet mod børn med ADHD eller ADHD-lignende 
vanskeligheder 
Formålet med nærværende undersøgelse er at undersøge forældrenes oplevelse af den danske 

version af forældretræningsprogrammet De Utrolige År rettet mod børn med ADHD eller ADHD-

lignende vanskeligheder. Det begrundes med, at der på nuværende tidspunkt kun eksisterer 

begrænset kvalitativ forskning af DUÅ, og at den eksisterende forskning på området ikke 

undersøger DUÅ rettet til børn med ADHD/ADHD-lignende vanskeligheder. Samtidig vægter 

studierne ikke forældrenes oplevelse af effekten hos barnet. Med nærværende opgave ønskes der en 

undersøgelse af forældrenes refleksioner omkring forældretræningsprogrammet DUÅ BASIC og 

dets indflydelse og effekt på forælderen selv, barnet og familien. Samtidig ønskes undersøgt, om 

oplevelsen ændres ved tilføjelse af lærer/pædagogtræning.  

Følgende forskningsspørgsmål danner ramme for interviewguiden bag nærværende undersøgelse: 

 

Forskningsspørgsmål: 

1. Hvilken indflydelse/virkning oplever forældrene, at programmet har haft på  

dem selv? 

2. Hvilken indflydelse/virkning oplever forældrene, at programmet har haft på barnet?  

3. Hvilken indflydelse/virkning oplever forældrene, at programmet har haft på relationerne i 

familien? 

4. Hvad oplever forældrene som værende gavnligt ved programmet? 

5. Hvad oplever forældrene som værende mindre gavnligt eller udfordrende? 

6. Er der forskel i forældrenes oplevelse i forhold til, om der har været lærer/pædagogtræning? 
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7.2.1 Interviewdeltagere  
Udvælgelse af deltagere 

Interviewpersonerne til den kvalitative undersøgelse blev rekrutteret fra den samlede gruppe 

deltagere, der var med i forældretræning foråret 2013. I alt udgjorde dette antal deltagere 21 

forældrepar fordelt på tre hold med 7 forældrepar på hvert hold. To ud af de 3 hold er interviewet i 

nærværende undersøgelse. De to hold er udvalgt på baggrund af interessen for, om 

lærer/pædagogtræning havde en oplevet effekt på udbyttet af forældretræningsprogrammet. Det var 

kun det ene af de interviewede hold, der fik tilbudt lærer/pædagogtræning. Det var dog kun 4 ud af 

7 forældre hvis barns lærere/pædagoger tog i mod tilbud om lærer/pædagogtræning. Det vil sige, at 

8 ud af 14 familiers lærer/pædagoger til barnet ikke har fået intervention. De er derimod blevet 

tilbudt at komme til et informationsmøde/introaften omkring programmet14. To forældre deltog ikke 

i undersøgelsen, den ene fordi hun ikke fandt det relevant, den anden fordi hun ikke kunne 

kontaktes. Tolv forældre deltog dermed i nærværende undersøgelse. Syv af de 12 forældre var fra 

holdet uden lærer/pædagogtræning og fem forældre fra holdet med lærer/pædagogtræning. 

Endvidere er det valgt kun at undersøge mødrenes oplevelse af forældretræningsprogrammet, da der 

var tre familier, hvor det kun var moderen, der deltog. Samtidig ville en undersøgelse af begge 

forældres oplevelse blive for omfattende til et speciale. I to af familierne var det fædrene, der blev 

interviewet, da moderen i den ene familie ikke kunne overskue at deltage, og faderen i den anden 

familie var primær omsorgsperson for barnet. Det vil sige, at 2 ud 12 forældre er fædre.  

Alle de interviewende forældre fuldførte programmet.  

 

Deltagerkarakteristika 

Forældrene har alderen 25-48 år og er alle på nær én i arbejde eller under uddannelse. Denne 

forælder er hjemmegående. Kun én forælder er diagnosticeret med ADHD, men en anden forælder 

fortæller om oplevede ADHD-vanskeligheder. Børnene har alderen 3-8 år og 6 ud af 12 har 

diagnosen ADHD. De resterende 6 har ADHD-lignende vanskeligheder. Fire ud af 12 børn er piger. 

Alle familierne har mere end ét barn og 4 hold lærere/pædagoger omkring børnene har fået 

intervention. 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Det har desværre ikke været muligt at skaffe oplysninger omkring, hvor mange hold lærere/pædagoger, der har 
deltaget i informationsmødet  
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Tabel 3 Deltagerkarakteristika  
Deltag-

er 

Køn Alder Beskæftigelse ADHD-

diagnose 

hos 

forælder 

Barn Diagnose 

hos barnet 

Antal 

børn i 

familien 

Lærer/ 

pædagogtræning 

1 K 36 Studerende Nej Pige 5 år ADHD 2 Nej 

2 M 25 I arbejde Ja Dreng 3 år Ingen 

 

2 Nej 

3 K 37 Studerende Nej  

(Har 

ADHD-

vanskelig

heder) 

Pige 6 år Ingen 

 

2 Ja 

4 K 39 Studerende Nej Pige 6 år Ingen 

 

4 Nej 

5 K 32 Hjemme 

gående 

Nej Dreng 8 år ADHD 2 Nej 

6 K 33 I arbejde Nej Dreng 7 år Indlærings

vanskelig 

heder 

2 Ja 

7 M 47 I arbejde Nej Pige 5 år Tidligt 

omsorgs 

svigt 

3 Nej 

8 K 48 I arbejde Nej Dreng 8 år ADHD 2 Nej 

9 K 31 I arbejde Nej Dreng 6 år ADHD 2 Nej 

10 K 35 I arbejde Nej Dreng 5 år Ingen 2 Ja 

11 K 37 Studerende Nej Dreng 8 år ADHD 2 Nej 

12 K 36 I arbejde Nej Dreng 5 år ADHD 2 Ja 

 

7.2.2 Procedure  
Den første kontakt til forældrene foregik pr. brev, som forældrene modtog halvanden måned før 

anden kontakt. I brevet blev undersøgelsen og dens formål beskrevet. Anden gang forældrene blev 

kontaktet, blev de ringet op for at aftale interviewdato og tidspunkt. Deltagerne blev gjort 

opmærksom på, at deltagelse var frivillig, og at de til enhver tid kunne sige nej til deltagelse. 

Samtidig blev det fortalt, at der ikke var rigtige eller forkerte svar under interviewet. Alle interviews 

blev afholdt senest to uger efter endt forældretræningsforløb. Ni ud af tolv interviews blev afholdt 

hjemme hos forældrene, for at det skulle være så trygt og nemt for deltagerne som muligt. To ud af 

de resterende tre interviews blev afholdt på Center for ADHD efter deltagernes ønske. Det sidste 
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interview foregik hos en af forfatterne, da det var tæt på deltagerens studiested og derfor nemmest 

for deltageren. Interviewene blev optaget på en diktafon med henblik på en efterfølgende 

transskription. Interviewene blev fordelt ligeligt imellem forfatterne, så hver foretog 6 interviews. 

Begge forfattere var til stede under hvert interview, hvor den der ikke interviewede var observatør 

og sikrede, at alle interviewspørgsmål blev stillet.  

     

7.2.3 Valg af kvalitativ metode 
For at kunne besvare ovenstående forskningsspørgsmål er kvalitativ metode anvendt. Det begrundes 

med, at menneskelig oplevelse bedst undersøges via førstepersonsperspektivet, da oplevelser er 

komplekse, subjektive og ikke direkte tilgængelige for andre (Polkinghorne, 2005). Den kvalitative 

metode anvendes til at beskrive og afklare menneskelig oplevelse, mening og synspunkter, som de 

fremstår i menneskers livsverden og kan dermed give indblik i dybden og subjektiviteten af 

menneskelig oplevelse (ibid.).  

De kvalitative data er i nærværende undersøgelse indsamlet vha. semi-strukturerede interviews. Det 

muliggør undersøgelsen af forældrenes oplevelse af programmet, hvilke forandringer de oplever, 

samt hvilken betydning de tillægger forskellige faktorer og processer i programmet (Miles, 

Huberman & Saldana, 2014).  

 
7.2.4 Tilblivelse af interviewguide 
I nærværende undersøgelse anvendes semi-strukturerede interviews. Det giver intervieweren frihed 

til at ændre rækkefølge og ordlyd på de forskellige spørgsmål, samt mulighed for at spørge ind og 

give tid til forskellige emner (Kvale, 2007). Det muliggør at kunne følge op på interessante svar og 

undersøge underliggende temaer og nonverbale signaler (Robson, 2002). Ved at forældrene får 

mulighed for at uddybe deres svar, bliver det muligt at få nuancerede beskrivelser og forskellige 

aspekter og sammenhænge af deltagernes oplevelse (Kvale, 2007).  

Interviewguiden er udformet således, at den indeholder en skitse over emner/temaer, der skal 

dækkes, samt forslag til spørgsmål og opfølgende spørgsmål. Temaer og interviewspørgsmål er 

dannet på baggrund af vores forskningsspørgsmål og undersøgelsens tema. Samtidig er de forsøgt 

formuleret på en måde, så de ikke virker ledende, men så åbne og enkle som muligt og samtidig 

motiverende for interviewpersonen. Interviewguiden blev undervejs revideret på få punkter for at 

sikre, at alle temaer blev grundigt dækket. 
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7.2.5 Teoretisk udgangspunkt for analysen og fremgangsmåde 
Analyse af kvalitative interviews omfatter både beskrivelse og fortolkning af temaer i 

interviewpersonens livsverden. Analyse af interviews foregår på flere planer, idet der sker en 

fortolkning både under og efter interviewet, hvor interviewpersonens egen forståelse og 

meningsindhold bringes frem samtidig med, at forskeren lægger nye perspektiver ned over 

fænomenerne (Kvale, 2007). Der kan anvendes forskellige analyseredskaber og metoder, og der vil 

i det følgende blive redegjort for meningskondensering, som er den valgte analysemetode i 

nærværende opgave. 

 

Meningskondensering 

I nærværende opgave er meningskondensering, som det beskrives af Kvale (2007) og Miles et al. 

(2014), anvendt som analyseredskab. Meningskondensering refererer til en proces, hvor man 

udvælger, fokuserer og sammenfatter data fra transskriptionen. Med meningskondensering søger 

man at få overblik over interviewet ved grundigt at læse hele interviewet igennem. Dernæst 

inddeles/kodes transskriptionen i naturlige betydningsenheder, som de udtrykkes af 

interviewpersonen, og ud fra betydningsenhederne kan man finde gentagne mønstre, der danner 

kategorier eller temaer. De centrale temaer, der er med til at besvare problemformuleringen, 

trækkes herefter ud, hvormed der sker en kondensering af de udtrykte betydninger i mere og mere 

essentielle betydninger i forhold til emnet og forskningsspørgsmålet (Kvale, 2007). 

Meningskondensering stammer fra den fænomenologiske videnskabsteoretiske tradition, der drejer 

sig om troskab mod fænomenerne og at udtrykke situationen fra subjektets synspunkt. Den er dog 

ikke begrænset til fænomenologisk metode, men anvendes også i kvalitative undersøgelser (ibid.). I 

nærværende opgave anvendes metoden med en hermeneutisk tilgang, da forfatterne ikke kan frasige 

sig at have en forforståelse for emnet og den konkrete problemstilling. Det er tilstræbt at anvende 

og udvælge temaer så fordomsfrit som muligt. 

 

Fremgangsmåde 

Som ovenfor beskrevet sker analysen på flere trin. Allerede under og efter interviewene begyndte 

forfatterne at tænke på temaer og sammenhænge. Der blev skrevet noter under og efter 

interviewene, hvormed der allerede under interviewene skete en begyndende kondensering. 

Da en interviewundersøgelse er afhængig af forskerens udvælgelse og kontekstualisering af 

interviewudsagnene, er kontrol af analysen centralt (Kvale, 2007). Forfatterne har derfor forsøgt at 

kontrollere analysens subjektivitet, ved at transskribere, kode og analysere uafhængigt af hinanden. 
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Således er hver forfatters interview blevet transskriberet af observatøren, og efterfølgende lyttet og 

rettet igennem af den anden forfatter. Efterfølgende har begge forfattere, hver for sig, læst alle 

interviews igennem og derefter fundet naturlige betydningsenheder og temaer for at sikre 

kodereliabilitet. Der blev kodet med tal og beskrivelse, og en kodning kom i betragtning ved, at det 

blev omtalt direkte i interviewet eller på baggrund af en tolkning af udsagnets mening. Herudover 

kunne et tema opstå på baggrund af direkte stillede spørgsmål fra intervieweren, hvormed nogle 

temaer var givet på forhånd. Derefter er interviews, koder og temaer blevet sammenlignet og 

diskuteret, hvorved forfatterne nåede til enighed om de forskellige kategorier og temaer. I den 

proces blev nogle kategorier lagt sammen under én kategori og andre delt op i flere. Den 

intersubjektive enighed, der blev opnået ved kategoriseringerne, tyder på, at andre vil komme frem 

til samme kodninger med samme analysemetode. Transskriptionerne blev herefter farvekodet, hvor 

hver central kategori fik en farve og blev klippet ud. Hver kategori fra alle interviewene blev samlet 

og opdelt i relevante temaer og undertemaer. Herefter blev der foretaget en optælling af, hvor 

mange forældre der ytrede sig omkring de forskellige kategorier, temaer og undertemaer for at 

skabe overblik og indblik i det mest centrale. Til sidst blev nærværende undersøgelses resultater 

rapporteret vha. tabel, tekst og citater. 

 

7.3 Etiske overvejelser 
Forskellige etiske overvejelser blev gjort i løbet af undersøgelsen. Alle deltagere blev informeret 

omkring undersøgelsens formål og design, først skriftligt og dernæst over telefon og i 

introduktionen i interviewsituationen. Alle blev gjort opmærksom på, at interviewet blev optaget 

med henblik på transskription, men at optagelserne herefter ville blive slettet. Alle deltagere blev 

forsikret fortrolighed af deres private data, således de ikke kan identificeres, og interviewene er 

således sløret, så alle private data, såsom navne og andre identificerende træk, er taget ud. Herefter 

har deltagerne fået tilsendt deres eget transskriberede interview, hvormed deltagerne har haft 

mulighed for at læse det igennem og vurdere, om de føler sig rigtigt fremstillet, om passager ønskes 

udeladt, og om de ønsker interviewet anvendt i undersøgelsen. Alle forældre har herpå givet 

skriftligt samtykke til at anvende de indsamlede data i nærværende undersøgelse.  

Endeligt har forfatterne bestræbt sig på videnskabelig ansvarlighed ved at analysere og fremlægge 

viden så kontrolleret og verificeret som muligt. 
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7.4 Opsummering  
Der er i dette kapitel redegjort for undersøgelsens kontekst og Center for ADHDs version af De 

Utrolige År, som er udgangspunkt for nærværende undersøgelse. Der er endvidere gjort rede for 

undersøgelsens metode, fremgangsmåde og analyseproces for at tydeliggøre, hvorledes 

nedenstående resultater er fremkommet.  
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8.0 Resultater 
I dette kapitel præsenteres resultaterne af de gennemførte interviews med 12 deltagere fra 

forældretræningsprogrammet De Utrolige År på Center for ADHD. 

 

På baggrund af analysen blev der fundet 25 temaer og 20 undertemaer (se tabel 4). Temaerne er 

sammenfattet i 6 kategorier. Kategorierne omhandler forældretræningens udbytte – herunder 

forandring hos forælder, forandring hos barnet og forandring i relationer i familien, proces – 

herunder forandringsfaktorer, og kritik – herunder kritik og ændringsforslag. Endvidere er der en 

kategori, som hedder ”Samarbejde med skole/institution”, der beskrives efter udbytte og proces, 

idet kategorien både indeholder afsnit omkring udbytte og proces.  

 

Temaer og undertemaer er beskrevet i rækkefølge efter størst andel i procent. Eksempelvis 

beskrives ”Øget forældrekompetence” som det første tema under forandring hos forælder, fordi det 

er en forandring, 12 ud af 12 forældre oplever. Dernæst kommer forandringen ”Større ro og øget 

evne til regulering af egne følelser”, idet 6 ud af 12 forældre oplever dette, og så fremdeles. Der er 

steder, hvor rækkefølgen brydes, idet undertemaerne relaterer sig til hinanden, hvorfor det ikke ville 

give mening at følge rækkefølgen med størst andel i procent.  

 

Temaet motivation er beskrevet under forandringsfaktorer velvidende, at motivation hos forælderen 

skal være til stede før deltagelse i programmet, og dermed ikke først opstår i løbet af programmet. 

At den alligevel kategoriseres sammen med de andre forandringsfaktorer begrundes med, at 

forældrene oplever den som en vigtig forandringsfaktor i forhold til udbyttet af programmet. 
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Tabel 4 oversigt over fundne kategorier, temaer og undertemaer 
 Kategori Tema Undertema Andel i 

procent 
Interview nr. 

 
Udbytte 

 
Forandring hos 
forælder 

 
Øget 
forældrekompetence 

  
(12/12) 
100 % 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 

   
Større ro og øget evne 
til regulering af egne 
følelser  

  
(6/12) 
50 %  
(3/12) 
25 %  

 
3, 6, 7, 8, 10, 11 
 
2, 7, 12 
 

   
Mindre magtesløshed 
og bekymring 

  
(6/12) 
50 % 

 
1, 3, 4, 5, 6, 9 

   
Mindre skyld og skam 

  
(5/12) 
42 % 

 
3, 4, 7, 10, 12 

   
Øget 
selvtillid/selvværd  

  
(4/12) 
33 % 

 
5, 7, 9, 10  

  
Forandring hos 
barnet 

 
Øget ro og 
koncentration 

  
(11/12) 
92% 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 12 

   
Øget bevidsthed om sig 
selv og andre 

  
(7/12) 
58% 

 
4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 

   
Flere sociale 
kompetencer 

  
(6/12) 
50% 

 
3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 

   
Øget selvtillid og 
selvværd 

  
(6/12) 
50% 

 
1, 6, 7, 8, 9, 10 

  
Forandring i 
relationer i 
familien 

 
Forandring i 
familielivet 
 

  
(9/12) 
75 %  
 

 
1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 12 
 

  Forandring i 
parforholdet 

 (8/12) 
66 % 

1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 
12 

   
Forandring i forælder-
barn relationen 

  
(8/12) 
66% 

 
1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 
12 

   
Forandring i 
søskenderelationen 

  
(4/12) 
33 % 

 
4, 6, 11, 12 

      
 
Proces 

 
Forandrings 
faktorer 

 
Støtte, accept og 
sparring i gruppen 

  
(12/12) 
100% 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 

   
Øget ro og 
selvsikkerhed  

  
(12/12) 
100% 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 

   
Teknikker 

 
 
 
 
Ros 

 
(12/12) 
100% 
 
(12/12) 
100% 
 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 

   Leg (9/12) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 
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75% 10, 12 
    

Belønning 
 
(8/12) 
67% 

 
2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 
12 

    
Coaching 

 
(5/12) 
42% 

 
3, 8, 9, 10, 12 
 

    
Ignorering 

 
(7/12) 
58% 

 
2, 3, 5, 6, 7, 11, 12 

    
Timeout 

 
(5/12) 
42% 

 
2, 5, 7, 8, 11 

   
Undervisningens 
struktur og metode 

 
Psykoedukation 

 
(12/12) 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 

    
Anerkendende tilgang 

 
(10/12) 
83% 

 
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12 
 

   Struktur og varighed (9/12) 
75% 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 

    
Hjemmeaktiviteter 

 
(9/12) 
75% 
 

 
1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 
11, 12 

   Rollespil og Vignetter (7/12) 
58% 
(5/12) 
42% 
 

2, 3, 5, 6, 8, 10, 12 
 
5, 7, 8, 9, 10 
 

  Motivation  (4/12) 
33% 

3, 5, 11, 12 

  
Samarbejde med 
skole/ 
institution 

 
Ingen forandring  

  
(7/12) 
58 % 

 
2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 

  Lærer/pædagog-
intervention skaber 
større forståelse for 
forældresituation 

 (4/12) 
33 % 

5, 7, 10, 12 
 
 

   
Øget viden  

 
Øget viden skaber 
forandring hos barnet 
Øget viden om ADHD 
er nødvendigt 

 
(2/12) 
17 % 
(3/12) 
25 % 

 
3, 12 
 
1, 8, 9 

   
Hjælp til opstart af 
samarbejde 

  
(3/12) 
25 % 

 
6, 10, 12 
 

      
 
Kritik 

 
Kritik og 
ændringsforslag 

 
Undervisning/ 
metode 

 
Vignetter 

 
(7/12) 
58 % 

 
3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 

    
Rollespil  

 
(6/12) 
50 % 
 

 
2, 5, 7, 8, 9, 12 
 
 

   Styring 
 

(5/12) 
42 % 
 

2, 7, 8, 10, 12 
 



	   Side 58 af 139 

   Boost og opringning (4/12) 
33 % 
(3/12) 
25 % 

1, 3, 8, 12 
 
5, 6, 11 

   
Tid 

 
Varighed mellem 
forældretræningsgange
ne og tid i hverdagen 

 
(4/12) 
33 % 
(4/12) 
33 % 

 
1, 5, 8, 11 
 
6, 8, 9, 10 
 

    
Tidspunkt på dagen og 
varighed pr. gang 

 
(3/12) 
25 % 
(2/12) 
17 % 

 
6, 7, 8 
 
1, 11 

   
Personlige faktorer 

 
Implementering af 
teknikker 

 
(10/12) 
83 % 

 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 12 

    
Skift 
 

 
(6/12) 
50 % 

 
1, 2, 4, 6, 9, 11 

 

8.1 Forandring hos forælder  
Forældrene blev alle adspurgt, om de oplevede en personlig forandring fra før til efter 

forældretræningsprogrammet, og om de følte sig bedre rustet til fremtidige udfordringer efter 

programmet. Alle 12 forældre svarede, at de i en eller anden grad oplever personlig forandring og 

føler sig bedre rustet til fremtidige udfordringer i forhold til deres barns vaskeligheder. Den 

personlige forandring kan opdeles i 6 temaer; Øget forældrekompetence, Større ro og øget evne til 

regulering af egne følelser, Mindre magtesløshed og bekymring, Mindre skyld og skam og Øget 

selvværd og selvtillid. 

 

8.1.1 Øget forældrekompetence 
Overordnet set giver forældrene (12/12) udtryk for, at de efter programmet oplever større 

forældrekompetence i forhold til deres barn med ADHD/ADHD-lignende vanskeligheder. 

Forældrene fremhæver, at de har fået redskaber og handlemuligheder og dermed alternativer til 

skæld ud. Endvidere har flere en følelse af at have styr på det og ikke famle i blinde (opdragelse, 

hverdagen, familielivet mm.). En mor til en 8-årig dreng fortæller:  

 

[Jeg har, red.] fået helt klart en sikkerhed, og jeg har ingen frustrationer, jeg ved lige præcis, 

hvordan jeg skal takle ham i alle situationer [...] Jeg føler jeg har fuldstændig styr på ham. 

Den følelse havde jeg ikke, da jeg startede på kurset […] jeg var ved at få den der følelse af, 
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gad vide hvis det forsætter, om jeg kan blive ved med at have X15 hjemme, eller om vi skal 

til at søge en aflastning. (Interview 5, p. 18) 

 

Og en mor til en dreng på 6 år fortæller: 

 

[... ] Jeg synes ikke det er helt så håbløst længere, jeg synes når jeg har en svær konflikt, så 

har jeg nogle redskaber, jeg kan bruge [...] nogle flere handlemuligheder, jeg synes altså jeg 

har tit haft det før i tiden, at jeg følte mig som en rigtig dårlig mor overfor X, jeg skældte 

rigtig meget ud, og jeg synes ikke rigtig i virkeligheden, at jeg gav ham det, jeg burde [...] 

Og den følelse har jeg ikke på samme måde længere, så det er blevet nemmere og også 

rarere sådan generelt at være mor [...]. (Interview 9, p. 4) 

 

8.1.2 Større ro og øget evne til regulering af egne følelser  
Halvdelen (6/12) af forældrene giver udtryk for, at de oplever en større ro hos dem selv efter 

programmet. Samtidig fortæller 3 ud af 12 forældre om en personlig forandring i forhold til bedre at 

kunne regulere egne følelser og dermed ikke blive så vred på barnet, – at de har fået udvidet deres 

tolerancegrænse. Samtidig oplever forældrene, at de i mange tilfælde kan undgå at komme i 

konflikt med barnet. De er blevet mere opmærksomme på ikke at skælde ud og i stedet bruge fx 

ignorering. En mor til en dreng på 7 år siger: ”[...] Så det har givet en meget mere ro for mig, og så 

smitter det af på mine børn, og så giver det sådan en harmonisk enhed, hvis det giver mening at sige 

det på den måde.” (Interview 6, p. 3). Og en far til en pige på 5 år fortæller: ”[…] ja jeg er blevet 

bedre til at begynde at løse den der konflikt, og så redde den før….jeg bliver helt tosset...” 

(Interview 7, p. 5) 

 

8.1.3 Mindre magtesløshed og bekymring 
Endvidere fortæller 6 ud af 12, at de oplever mindre magtesløshed og mindre bekymring. Flere af 

forældrene følte sig magtesløse inden programmet, fordi de ikke kunne læse deres barn og håndtere 

dets vanskeligheder. Efter programmet oplever de, at de bedre kan støtte deres barn i dets udvikling 

og interagere med barnet, således at vanskelighederne minimeres. Samtidig oplevede nogle af 

forældrene inden programmet en konstant bekymring omkring deres barns adfærd og udvikling. 

Især når de var sammen med andre familier med børn, hvor forskellene blev tydeliggjort. Det aspekt 

er ifølge forældrene mindsket i kraft af programmet, fordi de nu bedre kan acceptere og forlige sig 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 X står for barnets navn 
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med barnets vanskeligheder. En mor til en 8-årig dreng fortæller følgende: ”[...] Før følte jeg mig 

totalt magtesløs, jeg anede ikke hvad jeg skulle stille op. Men nu ved vi faktisk, hvad der virker, for 

det kan vi jo se, hvad der virker på X ikke? [...]” (Interview 5, p. 10) 

 

8.1.4 Mindre skyld og skam 
Samtidig føler næsten halvdelen (5/12) af forældrene mindre skyld og/eller skam efter programmet, 

som opleves bl.a. på baggrund af den øgede fællesskabsfølelse, de oplever at få, i kraft af at 

undervisningen foregik i grupper. De føler sig ikke længere som den eneste årsag til barnets 

vanskeligheder, og de oplever desuden mindre flovhed omkring barnets adfærd.  

En mor til en dreng på 5 år fortæller: ”[...] I dag tænker jeg ikke over, hvad jeg gør forkert […] jeg 

tænker over, hvad jeg kan gøre, hvis jeg vil [...] Det er en kæmpe frihed at have […]” (Interview 10, 

p. 5). En far til en 5-årig pige siger endvidere: ”[...] Og så det ikke at være flov over ens barns 

opførsel…” (Interview 7, p. 17) 

 
8.1.5 Øget selvtillid og selvværd 
Fire ud af 12 forældre oplever større selvværd, selvtillid eller tro på sig selv i forbindelse med 

forældrerollen. De fortæller, at de har fået deres sikkerhed tilbage i forhold til at tro på det, de gør 

som forælder. Forældrene oplever en større tryghed i deres forældrestil, idet den tillærte viden fra 

programmet er videnskabeligt underbygget. En mor til en 6-årig dreng siger: 

 

Jamen jeg tror, det har gjort mig altså gladere, og jeg tror, det har givet mig bedre selvtillid 

også nogle gange selvværdsfølelse som mor, jeg synes nogle gange, at jeg brugte rigtig 

meget tid på at have dårlig samvittighed, og jeg tænkte, jamen er det fordi, jeg gør det 

forkert, at han har det så svært, og det har jeg ikke på samme måde mere. (Interview 9, p. 5) 

  

8.2 Forandring hos barnet 
Forældrene blev alle adspurgt, om de oplevede en forandring hos deres barn fra før til efter 

programmet. Alle 12 forældre gav udtryk for at opleve en forandring hos deres barn. Overordnet 

synes forældrenes oplevede forandring hos barnet at kunne inddeles i fire områder; Øget ro og 

koncentration, Øget bevidsthed om sig selv og andre, Flere sociale kompetencer og Øget 

selvtillid/selvværd. 
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8.2.1 Øget ro og koncentration 
Størstedelen af forældrene (11/12) oplever, at deres barn er blevet mere roligt og bedre til at 

koncentrere sig. Forældrene giver udtryk for, at deres barn hører mere efter, har færre raseriudbrud, 

indleder færre konflikter og skænderier, samt har et bedre og roligere sprog. De oplever, at barnet 

har fået en øget tålmodighed, der bl.a. kommer til udtryk ved, at barnet kan sidde stille ved bordet, 

kan vente på tur og være længere tid i en leg. Flere forældre fortæller, at deres barn er blevet mere 

læringsparat, og forældrene oplever en større interesse for - og evne til læring hos barnet. En far til 

en 5-årig pige fortæller:  

 

[…] hun var jo bare urolig […] hun har haft svært ved at koncentrere sig om noget i ret lang 

tid. Nu […] kan hun faktisk SELV sidde og se fjernsyn […] altså hun er blevet meget mere 

tryg, og jeg er sikker på […] at hun har fundet en større ro i sig selv […] en helt anden ro 

end hun har haft før, […] sådan rent fagligt, der vokser hun også…[…] så sådan den helt 

store forskel fra før programmet og så til nu, det er ro og fordybelse. (Interview 7, p. 13)  

 

Endvidere fortæller en mor til en pige på 5 år om øget koncentrations- og læringsevne hos barnet: 

 

Altså hun er blevet meget bevidst om både bogstaver og tal, […] og kan sidde længere tid i 

en leg og sådan noget, så på den måde er hun blevet bedre til at koncentrere sig […] hun er 

også blevet mere glad […] hun hviler bare mere i sig selv, og blevet mere rolig, vi kan få 

hende til at sidde og spise et helt måltid, få hende til at blive på stolen, og det kunne vi ikke 

før. (Interview 1, p. 3)  

 

8.2.2 Øget bevidsthed om sig selv og andre 
Den oplevede forandring hos barnet uddybes hos 7 ud af 12 forældre med, at de oplever en øget 

bevidsthed hos deres barn. Både øget bevidsthed omkring egne følelser og handlinger og øget 

bevidsthed om andre og deres følelser. Forældrene oplever endvidere, at børnene har fået en større 

bevidsthed omkring konsekvenserne af deres handlinger, hvordan de påvirker andre og dermed en 

bevidsthed omkring, hvad der er passende adfærd. En mor til en dreng på 5 år fortæller:  

 

[…] hans repertoire er blevet meget større. Han har mange flere ting, han kan vælge ud fra i 

forskellige situationer, i stedet for bare at blive vred og kaste med tingene […] så har han 

fundet ud af, at det kan betale sig og lige bruge lidt ekstra tid på at snakke om det […] og 
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også bare lige at vente et øjeblik, og lige se situationen an, før man bryder ud i et eller andet 

[…] Nu er han begyndt godt at kunne forstå, at han blev ked af, at den anden tog legetøjet 

[…] Så der begynder virkelig sådan, at komme nogle tanker ind i hovedet, der ikke har 

været der før i hvert fald. Så der er lige sådan lidt der er lidt mere kontrol inde i ham. 

(Interview 10, p. 8) 

 

En anden mor til en 5-årig dreng fortæller:  

 

[nu, red.] kan min søn faktisk også godt selv tackle den der, altså når han får et nej, den der 

vrede som han nu får, han tackler det faktisk også bedre selv, altså han er sur, men det er på 

en anden måde […] men [når, red.] han bliver sur nu, og så går han egentlig bare sådan lidt 

måske for sig selv, hvis det lige er det, han har behov for […] så kommer han ind, når han er 

klar igen. (Interview 12, p. 15 og p. 16) 

 

Flere forældre oplever således, at deres barn har fået flere handlemuligheder og større kontrol i 

deres handlinger, samt er blevet bedre til at kontrollere og regulere fx vrede. Forældrene oplever 

endvidere, at deres barn er blevet bedre til at genkende og sætte ord på følelser hos sig selv og 

andre, samt at kunne forstå reaktioner, adfærd og intentioner. En mor til en dreng på 5 år fortæller 

om barnets øgede evne til at sætte sig ind i andres følelser:  

 

[…] der var en aften hvor hun [lillesøster, red.] græd rigtig meget […] der var bare ikke 

noget hul igennem til hende, hun skreg bare, og der var ikke nogen forklaring, andet end at 

hun ikke ville, og så satte X og jeg os og var i gang med at læse, og så kom hun ind, og så 

sagde han til mig, at ”mor det er altså bare fordi lillesøster hun er rigtig træt, at hun gør 

sådan” […] altså så hans verden er også bare blevet større, kan man sige.  

(Interview 10, p. 7) 

 
8.2.3 Flere sociale kompetencer 
Når adspurgt om forældrene oplever en forandring hos deres barn i relationen til andre børn, 

fortæller over halvdelen af forældrene (7/12), at de oplever en forandring. En mor til en pige på 6 år 

fortæller:  
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Hun er ligesom blevet populær socialt. Hun har fået nogle venner, hun havde næsten ingen 

venner før. Nu har hun, nu ringer forældre – kan vi have X med hjem, og nu får hun 

tegninger fra andre som gaver og det hele, så socialt er det gået helt fortruffent. Det er en del 

forandringer. (Interview 3, p. 3) 

 

En mor til en 6-årig dreng fortæller endvidere:  

 

[…] det her forår har været rigtig rigtig rigtig godt […] for et år siden var jeg sådan, gad 

vide om X er klar til at komme i skole, når han bliver seks, og det var vi jo alle sammen, der 

var ingen, der var i tvivl om, at det var han jo 110 %, altså fordi han er enorm vellidt ovre i 

børnehaven, enorm mange legekammerater. (Interview 9, p. 6) 

 

Forældrene oplever dermed en forandring ved, at deres barn oftere opsøger andre børn, er blevet 

mere vellidt og har fået flere venner. Endvidere fortæller forældrene, at de oplever, at deres barn er 

blevet bedre i sammenhænge med mange børn samt har færre konflikter med – og aggressivitet 

overfor andre børn.  

Tre forældre oplever ingen forandring, men har heller ikke oplevet deres barn have sociale 

vanskeligheder inden programmet og har derfor ikke sat ind her. Én forælder oplever ingen 

forandring trods vanskeligheder på dette punkt. Forælderen oplever ikke, at det skyldes 

programmet, men det at programmet har ligget i en periode, der har været svær i både skole og 

SFO, og været svær i forhold til bivirkninger fra ADHD-medicin.  

 

8.2.4 Øget selvtillid og selvværd 
Seks ud af 12 forældre fortæller om en direkte oplevelse af øget selvværd/selvtillid hos deres barn. 

En mor til en 6-årig dreng fortæller: 

 

[Han er, red.] jo glad ikke også og så rigtig sådan kærlig, og så gør det ham også stolt, kan 

man se, så har han også fået […] mod på at lave noget mere […] og så tager han tit selv 

initiativ til at gøre nogle af de andre ting, som har været svære […] Jeg tror det gør det 

nemmere at være X […] jeg tror det har været med til at øge hans selvværd, jeg tror også det 

har givet ham mere ro i virkeligheden. (Interview 9, p. 3 og 4) 
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En mor til en dreng på 5 år fortæller: ”han havde meget lav udholdenhed […] så gav han bare op og 

blev vred […] [nu, red.] begynder han at tro på, at han kan.” (Interview 10, p. 17) 

Forældrene giver dermed udtryk for, at barnet mærker en højere grad af mestring i forskellige 

situationer, der bidrager til, at barnet får en større tro på sig selv, og på at det kan flere ting, der 

tidligere har været svære. Forældrene uddyber med, at deres barn er blevet mere stolt, gladere og 

hviler mere i sig selv, samt at barnet ikke så let bliver vred og ikke så let giver op. Det bevirker, at 

barnet er blevet mere selvstændigt, modigt og initiativrigt. På den måde oplever flere forældre, at 

barnets øgede selvværd bidrager til den ro og vedholdenhed, der er beskrevet ovenfor. 

 
8.3 Forandring i relationer i familien 
Interviewpersonerne blev adspurgt omkring forandring i relationer i familien. Der blev både spurgt 

ind til familieliv, parforhold, forældre-barn relation og søskenderelation. Alle forældrene svarede, at 

de oplever forandring i relationer i familien.   

 

8.3.1 Forandring i familielivet 
Otte ud af 12 svarede, at de oplever forandringer i familielivet. To interviewpersoner svarede 

direkte, at de ikke oplever forandringer, hvor den ene fortæller, at det vil man først kunne se ca. et 

år efter programmets afslutning. De forældre, der rapporterer om ændringer fremhæver ro, mindre 

stress, tættere sammenhold, større harmoni, færre konflikter og færre frustrationer. Forældrene føler 

sig bedre klædt på og mere sikre i deres opdragelsesstil, samtidig med at de oplever at have en 

fælles tilgang til barnet.  

En mor til en 7-årig dreng fortæller: ”[...] Så det har givet sådan en vending på familien til den 

positive side, at vi har fået et lidt tættere sammenhold i den del af det...” (Interview 6, p. 5) 

Og en mor til en 6-årig dreng siger: 

 

[...] jeg vil ikke sige at der er ro på herhjemme med de to drenge, men det er igen, det 

smitter jo ned hele vejen igennem, at vi ikke skælder helt så meget ud, som vi har gjort før, 

og at der ikke er helt ligeså mange konflikter. Det giver ja noget ro i familien.  

(Interview 9, p. 6) 

 
8.3.2 Forandring i parforhold 
Forældrene blev adspurgt omkring forandring i parforholdet. Her svarede 5 ud af 12, at de oplever, 

at de har fået en fælles front, som er med til at gøre parforholdet stærkere, mere roligt og afslappet 
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og med til at mindske konflikter. Samtidig fremhæver de, at relationen er blevet mere positiv, idet 

forældrene er blevet bedre til at give hinanden positiv opmærksomhed og i højere grad undgå 

negativ dialog og skænderier. De er blevet bedre til at tale konstruktivt om problemerne og har 

fælles strategier for opdragelsen. En mor til en 8-årig dreng fortæller om forskellen fra før til efter 

programmet: 

 

[...] Vi manglede et fælles sprog og nogle fælles strategier min mand og jeg, det gav mange 

uoverensstemmelser i vores forhold med, hvordan vi skulle håndtere X. Det var ved at slide 

os op faktisk [...] [Der er en, red.] enighed mellem min mand og jeg […] en sikkerhed som 

forældre […] og en enighed og et fælles sprog […] vi føler sgu vi har styr på det […]” 

(Interview 5, p. 1 og 18) 

 

En far til en 3-årig dreng fortæller om parforholdet: ”Jamen, det er også blevet meget bedre […] vi 

kunne sagtens have skænderier jamen næsten hverdag, det har vi stort set ikke haft, siden vi startede 

herinde [...]” (Interview 2, p. 3) 

 

Og en mor til en dreng på 8 år siger: 

 

[...] Men det har helt sikkert lagt ro på vores parforhold […] Den dialog at vi som par har, 

den er jo blevet helt anderledes, for vi står ikke og peger fingre af hinanden mere, eller 

bliver vrede eller kede af det over det [...]. (Interview 5, p. 8 og 9) 
 

8.3.3 Forandring i forældre-barn relationen 
Alle forældre blev adspurgt, om de oplevede en forandring i relationen til deres barn. Her svarede 9 

ud af 12 forældre, at de oplevede en positiv forandring. En mor til en pige på 6 år fortæller: 

 

Vi snakker meget mere og forstår hinanden meget bedre […] Vi er tættere på hinanden nu, 

men hvordan kan jeg sige, vi er tættere på hinanden næsten som veninder, før var jeg mor og 

siger åååå og var sur, nu er jeg mor der snakker, og mor der leger. (Interview 3, p. 3) 
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En mor til en dreng på 5 år fortæller:  

 

[…] nu er jeg med på, hvor han er henne. Jeg er med på, hvad der udvikler sig, jeg er med 

på, hvad det er, han tænker på, hvad det er, der foregår lige nu og her, og kan være en del af 

det, og kan hjælpe ham med at udvide det og kan være fjollet sammen, og altså det er jo 

nogle gode stunder, vi har. (Interview 10, p. 4) 

 

Flere forældre oplever således at være mere sammen med barnet, og sammen med barnet på en 

anden mere rolig og positiv måde. De oplever, at være blevet tættere med deres barn og at have fået 

større forståelse for barnet. Forældrene oplever større accept, øget kommunikation og større tillid 

forældre-barn i mellem. De giver udtryk for, at barnet betror sig og fortæller mere til dem. 

Endvidere fortæller forældrene, at de oplever en større harmoni og færre konflikter i relationen efter 

programmet. En mor til en 5-årig pige fortæller:  

 

[…] vi [havde, red.] en masse konflikter, hvor hun prøver grænser ud over alle grænser, hvis 

man kan sige det sådan. Men […][nu er det, red.] blevet meget bedre, der havde vi et helt 

andet forhold til hinanden, altså der kunne man mærke, der var meget mere harmoni og 

sådan noget. (Interview 1, p. 14) 

 
8.3.4 Forandring i søskenderelationen 
En tredjedel (4/12) forældre rapporterede om en oplevelse af forandring i deres børns 

søskenderelation. Forbedringer som færre konflikter og slåskampe, større sammenhold mellem 

børnene, øget evne til at lege sammen og større glæde af hinanden. Forældrene er blevet bedre til at 

støtte deres barn i interaktionen og afværge mulige konflikter.  

En mor til en 5-årig dreng fortæller: ”Det er blevet mindre og så førhen var det sådan næsten 

konstant råberi, når de var sammen, det er det slet ikke mere, nu kan de sagtens sidde sammen, og 

de kan egentlig også hygge […] sig sammen [...]” (Interview 12, p. 8) 

Og en mor til en 6-årig pige oplever følgende i sine børns søskenderelation: 

 

Det vil sige, at hun ikke så tit får kradset nogen, eller slået nogen eller rykket i nogen eller 

råbt dem ind i hovedet […] eller sådan tromle hen over dem, at hun sådan rent faktisk kan 

spørge dem og så […] altså kan vente [...]. (Interview 4, p. 13) 
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8.4 Forandringsfaktorer 
Når adspurgt om, hvad forældrene tænker har bidraget til ovenstående forandringer, svarer alle 

forældre (12/12) programmet som helhed. Dog trækker forældrene bestemte ting frem, som de 

mener i højere grad har bidraget til en forandring. Samlet set synes specielt fem overordnede 

faktorer at gøre sig gældende: Støtte, accept og sparring i gruppen, Øget ro og selvsikkerhed, 

Teknikker, Undervisningens struktur og metode og Motivation. 
 

8.4.1 Støtte, accept og sparring i gruppen 
Alle forældre (12/12) oplever, at det, at undervisningen har foregået i gruppe, har bidraget til en 

forandring hos dem selv, idet gruppen er medvirkende til, at forældrene oplever en øget 

selvsikkerhed og ro og øget refleksion over egen forældreadfærd/funktion. 

Forældrene giver udtryk for, at de oplever gruppen som et fællesskab med ligesindede forældre med 

samme mål, som de kan spejle sig i og dele erfaringer med. Den udveksling opleves som lettende 

og befriende og giver forældrene en oplevelse af at blive forstået, at være mindre alene og mindre 

skyldig, samt muliggør at de kan være mere tilgivende overfor sig selv og acceptere egen situation. 

En mor til en dreng på 8 år fortæller: 

 

Altså jeg kan jo høre på de beskrivelser, som de andre de kommer med […] med deres børn, 

nå men altså mit barn er ikke så meget anderledes […] det skaber måske dog alligevel en 

eller anden form for ro og accept af at jamen sådan er det, og det er ikke fordi, at vi har gjort 

det fuldstændig galt. (Interview 8, p. 11) 

 

Forældrene rapporterer også, at det at være i et fællesskab med andre, der forstår en, er 

medvirkende til, at de kan få sat ord på egne følelser og tanker, hvilket opleves som lettende. 

Forældrene giver udtryk for, at gruppen er medvirkende til at sætte nye perspektiver og refleksioner 

i gang i forhold til deres forældrestil. 

Forældrene fremhæver også, at fællesskabet har betydning for deres læring, idet gruppen bidrager 

med ideer og inspiration til forskellige problemstillinger i forhold til deres barn og implementering 

af teknikker. En mor til en pige på 5 år fortæller:  

 

[Undervisning i gruppe, red.] har været godt, at man sådan kunne [høre, red.] […] hvad de 

andre har prøvet af, og få nogle ideer fra de andre […] det skal være i grupper, for at det 

giver effekt ja. [Hvis det ikke havde været i gruppe, red.] så havde du selvfølgelig fået 
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teknikkerne, men du havde ikke fået ideer fra andre, så havde man kun stået med sine egne 

problemer og stadig følt sig alene i det. (Interview 1, p. 2) 

 

Herudover oplever forældrene gruppen som et trygt forum, der er med til at gøre dem mere 

afslappede, tilstede og ærlige. Det, at høre andres lignende historier, får dem til at åbne mere op. 

Endvidere fremhæver flere forældre, at det, at undervisningen foregår i en gruppe, betyder, at 

forældrene får overskud til at være der, idet man ikke hele tiden er i fokus og er på. Forhold, der 

opleves som vigtige parametre, for at gøre læringen mere tilgængelig og lettere at forholde sig til. 

 
8.4.2 Øget ro og selvsikkerhed 
Alle forældrene (12/12) giver udtryk for, at den personlige forandring hos dem selv har haft stor 

effekt på barnet og familien. Forældrene oplever, at deres barn især kan mærke roen hos dem som 

forælder, og at den ro er medvirkende til, at barnet og resten af familien falder mere til ro. En mor 

til en pige på 5 år fortæller: 

 

[…] jeg tror hun har kunnet mærke den der ro, jeg tror, det er det, der gør, at hun sådan er 

faldet ned, ja, at vi ikke sådan har skullet prøve alt muligt forskelligt af, nu ved man 

ligesom, hvad man kan gøre, tror jeg […] Så hun har nok også oplevet, at man er mere 

standhaftig og blevet ved det, man har sagt, det giver ro, tænker jeg, altså det, det hun kan 

mærke jeg mener det. (Interview 1, p. 4) 

 

Og en mor til en dreng på 5 år fortæller: 

 

Jeg tror, den største udvikling er nok sket ved os forældre ved at gå på det her kursus, ja det 

tror jeg. Og det smitter jo af på ham, fordi han kan være mere sikker på, at det er den samme 

reaktion, der kommer fra os. Vi bliver mere forudsigelige, og det skaber bare en større 

tryghed i det hele taget for ham […]. (Interview 10, p. 6) 

 

Forældrene oplever altså, at det, at de som forælder er blevet mere tydelig, struktureret og 

forudsigelig, er medvirkende til, at barnet føler sig mere tryg, bliver gladere og mere stabil. 

Forældrene fremhæver samtidig, at det lavere konfliktniveau har den effekt, at barnet i højere grad 

bevarer roen og regulerer sin vrede. Flere forældre giver også udtryk for, at de har fået en ro til at 
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give deres barn plads og mulighed for selvstændighed. De oplever, at det giver barnet en større 

oplevelse af mestring.   

 
8.4.3 Teknikker 
Alle forældrene (12/12) oplever, at det er de nye opdragelsesredskaber/teknikker, der har givet dem 

øget forældrekompetence, et nyt fundament og/eller en grundlæggende opdragelsesstrategi. 

Redskaberne og teknikkerne har dermed givet øgede handlemuligheder. En mor til en dreng på 8 år 

fortæller: ”Som forældre griber man bare lidt i den ene bog og den anden teori […] osv. ikke? Altså 

[…] ro på ro på, denne her [bogen De Utrolige År, red.] den er jo sådan lidt bibelagtig, fordi den 

netop er en hel opdragelsesstrategi.” (Interview 5, p. 28) 

En anden mor til en dreng på 5 år fortæller: ”De der simple redskaber, det tror jeg da også, det har 

også gjort noget ved os eller ved mig […] de der redskaber giver i hvert fald en eller anden ro […]” 

(Interview 12, p. 6)  

Forældrene oplever altså, at det er teknikkerne, der giver dem et større fokus og stor ro. Endvidere 

har teknikkerne bidraget til den større sikkerhed og tro på sig selv i forældrerollen, idet teknikkerne 

er evidensbaseret og testet på mange børn. Forældrene giver udtryk for, at teknikkerne er med til at 

give dem styringen og kontrollen tilbage i hjemmet, og de oplever, at de bliver endnu mere 

motiverede og sikre, når de ser, at teknikkerne virker.  

Flere forældre oplever tillige, at teknikkerne har medført et øget sammenhold som par med et fælles 

grundlag og et fælles sprog. En mor til en dreng på 7 år fortæller:  

 

[…] vi arbejder efter samme teorier […] nu ved vi jo, at nu har vi jo en fælles forståelse af, 

hvad er det vi har lært, hvad er det vores fokuspunkter er, og vi er jo enige […] Så vi bakker 

jo hinanden op […] så det jeg tænker der har gjort, at sammenholdet er blevet stærkere, det 

er, at vi har nogle fælles mål og en fælles forståelse, hvad vi gerne vil […]  

(Interview 6, p. 6). 

 

Forældrene fremhæver særligt 6 teknikker, som de oplever, har haft effekt på deres barn: Ros, Leg, 

Belønning, Coaching, Ignorering og Timeout.  
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Ros 

Alle forældrene (12/12) oplever, at ros har bidraget til en forandring hos barnet. De oplever, at 

barnet bliver glad, stolt og motiveret af ros, og at ros øger barnets selvtillid. En mor til en dreng på 

6 år fortæller:  

 

[Når jeg giver ros, red.] bliver han jo glad og så rigtig sådan kærlig, og så gør det ham også 

stolt, man kan se, så har han også fået mere […] mod på at lave noget mere, så vil han gerne 

sådan, hvis man roser ham for et eller andet, han gør, så fortsætter han gerne med det, så er 

det nemmere at få ham til at gøre det næste gang. Og så tager han tit selv initiativ til at gøre 

nogle af de andre ting, som har været svært. (Interview 9, p. 3) 

 

Forældrene oplever således, at ros skaber adfærdsændringer, fordi børnene vil have mere ros, og at 

barnet efterfølgende i højere grad tager initiativ til og fastholder den positive adfærd, selv når 

forældrene nedtrapper rosen. Forældrene oplever også, at ros skaber den oplevede ro hos deres barn, 

samt den øgede omsorgsfuldhed og det øgede mod til at gøre ting, der inden programmet har været 

svære for barnet. Endvidere bidrager ros ifølge forældrene til, at barnet bliver mere 

samarbejdsvilligt, og at antallet af konflikter mindskes. Flere forældre oplever, at ros giver barnet 

en større følelse af at blive forstået, og en følelse af at der er plads til at være sig selv, da barnet ikke 

længere bliver mødt med bebrejdelser og for høje forventninger. Forældrene oplever det endvidere 

som en lettelse, at få at vide, at de ikke kan rose deres barn for meget, og de oplever, at de selv 

bliver positive og glade, når de roser deres barn. En mor til en 7-årig dreng fortæller: 

 

[…] det er nemt at have fokus på det negative […] Det har vi fået vendt til jamen det er jo 

ikke altså, det er jo kun en lille del af X, en stor del er jo også alt det positive han [kan, red.] 

[…] det giver også en relation tættere til os, fordi så vender han sig mod os og søger hjælp i 

stedet for, at han har vendt sig imod os. (Interview 6, p. 4) 

 

Leg 

Størstedelen af forældrene (10/12) fremhæver, at det, at lege med sit barn, er medvirkende til at 

skabe forandring hos barnet. En mor til en dreng på 5 år fortæller: 

 

Der skete bare et eller andet altså, også som måske egentlig relationen imellem, når vi 

legede med vores søn, og han blev jamen han blev bare rigtig glad for at lege […] han bliver 
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simpelthen bare så glad for, at vi er sådan virkelig havde fokus på det, han lavede. Og nogle 

gange lavede vi også nogle sjove lege, nogle vanvittige lege […] vores søn har bare en 

masse gode ideer altså […] vi leger længe og vores søn slapper bare ligesom af bagefter. 

(Interview 12, p. 3) 

 

Forældrene oplever, at børnestyret leg giver barnet en større glæde og rum til udfoldelse og ideer. 

Forældrene oplever endvidere efter at have leget med deres barn, at barnet er mættet med positiv 

opmærksomhed og slapper mere af, er mere roligt og kan underholde sig selv. Flere forældre 

fortæller, at alene-tiden de har med barnet i legen, betyder, at der sker noget i relationen, imens de 

leger. En mor til en 5-årig dreng fortæller:  

 

[…] det er jo virkelig ikke løgn, det der med at lege, altså det er virkelig der, det skabes, den 

der tætte, tætte, forståelse for hinanden i hvert fald, jeg ser dig virkelig, jeg bruger meget 

noget, der hedder sådan delt opmærksomhed, hvor vi sidder og kigger på noget sammen, og 

så kigger vi på hinanden, og griner af det vi ser, eller mener et eller andet om det vi ser. Og 

det er en anden måde at være sammen på, end vi har været før. (Interview 10, p. 9) 

 

Forældrene oplever således, at de kommer tættere på barnet og oplever, at legen giver dem et større 

nærvær, en større indlevelse i barnet og en fælles fordybelse. Nogle forældre oplever, at de bliver 

mere involveret i deres barns verden, samtidig med at andre forældre fremhæver, at den 

børnestyrede leg har været medvirkende til, at de som forældre ikke længere er så styrende og 

overinvolverede men giver plads til, at barnet selv kan udfolde sig og bidrage til legen. En mor til 

en dreng på 7 år fortæller: 

 

[Han, red.] har fået en lidt tættere tilknytning til os, forstået på den måde, at der bliver fortalt 

nogle ting undervejs i legesituationerne, og der er også fra Xs side kommet lidt mere mod på 

at tage styringen i legen […] jo mere vi har leget, jo mere har han mod på, at det er ham, der 

sætter dagsordenen […]. (Interview 6, p. 4)  

 

Nogle forældre oplever således, at barnet viser mere tillid til forældrene og betror sig mere til dem i 

legen samt får mere mod og selvstændighed i legen. 
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Belønning 

To tredjedele af forældrene (8/12) rapporterer, at de oplever, at brugen af belønning bidrager til en 

forandring hos barnet. De oplever, at barnet ved hjælp af belønningssystemer kan øve ting og ændre 

rutiner, der ellers har været svære for barnet. Belønning kan også være med til at mindske antallet af 

konflikter. En mor til en dreng på 5 år fortæller:  

 

Fx har vi haft en lang periode, hvor vores morgener bare ikke fungerede […] så har vi haft 

fokus på, at X skulle lære at tage tøj på selv […] men det var mere det her med at få det 

struktureret og få det iværksat. Og der hjalp det med et belønningssystem i en periode. Og 

nu er det bare helt naturligt […] (Interview 12, p. 5) 

 

Forældrene oplever altså, at belønningssystemerne skaber nogle klare rammer, hvor barnet føler sig 

inddraget og dermed bliver mere motiveret for ændringer. Forældrene oplever, at belønning gør 

barnet mere stolt, idet barnet har gjort sig fortjent til belønningen.  

 

Coaching 

Tæt på halvdelen af forældrene (5/12) fremhæver coaching som en medvirkende faktor til 

forandringen hos deres barn. Forældrene oplever, at coaching hjælper barnet med at sætte ord på 

situationer og følelser, at holde koncentrationen og bevare roen i en given situation. Endvidere 

oplever forældrene, at coaching gør det nemmere for barnet at håndtere forskellige situationer, og 

det giver barnet en fornemmelse af støtte. En mor til en dreng på 8 år fortæller om coaching:  

 

At få fastholdt dem og få sat ord på situationer […] det der med at hjælpe dem med når man 

sidder i en legesituation […] og hjælpe dem med og sætte ord på, både sådan konkret det de 

ser, det de gør, måske også på nogle af deres følelser […] sådan ligesom […] holde os fast 

”grounde” os, og […] bevare den dialog så godt som jeg overhovedet kan, ja og støtte ham i 

det. (Interview 8, p. 10) 

 

Når forældrene anvender coaching i forhold til adfærd, følelser og sociale færdigheder, oplever de, 

at barnets bevidsthed omkring acceptabel adfærd, relationen til andre børn og problemløsning 

forandres. Forældrene oplever endvidere, at barnet bliver bedre til at genkende og sætte ord på både 

egne og andres følelser og reaktioner. Coaching opleves som et redskab, der giver forældrene større 

sikkerhed, når barnet er sammen med andre børn eller ude blandt mennesker generelt. At 
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forælderen kan hjælpe barnet til at regulere adfærd og følelser er medvirkende til at mindske 

forælderens bekymring. 
 

Ignorering 

Lidt over halvdelen af forældrene (7/12) fremhæver endvidere, at de oplever ignorering som et 

effektivt redskab, der har effekt på barnets adfærd. En mor til en dreng på 8 år fortæller:  

 

Altså der ignorer jeg ham bare, og sætter mig bare ned foran døren, hvis han er vild eller et 

eller andet ikke? og ignorerer indtil han er kontaktbar igen, det har givet mig en sådan 

følelse af, at […] jeg skal faktisk bare være i ro, og så kommer han stille og roligt ned til 

mig igen ikke? Så ignorering har været det helt afgørende. (Interview 5, p. 4) 

 

En far til en 3-årig dreng fortæller: ”Når han bliver ignoreret kan han godt blive sur, men så går der 

lidt, så så siger han: ”det kan også være lige meget”. Så opgiver han ligesom, for det er jo ikke 

sjovt.” (Interview 2, p. 8) 

Forældrene oplever således, at barnet stopper den uhensigtsmæssige adfærd, når den bliver 

ignoreret og ikke får opmærksomhed. Forældrene oplever også, at ignorering kan være med til at 

regulere barnets vrede og få det til at falde til ro. De giver udtryk for, at barnet bliver bedre til at 

håndtere sin egen vrede, da det får tid og ro til at registrere og kontrollere den.  

 

Timeout 

Lige under halvdelen af forældrene (5/12) oplever at timeout har haft en effekt på barnet.  

En mor til en dreng på 8 år fortæller:  

 

”Mor hvis jeg nu gør eller siger det her, skal jeg så i timeout?” Så han tog det til sig og 

sådan tænkte over okay, det kunne godt være, jeg sådan lige skal lægge bånd på mig selv 

her, hvis jeg faktisk kan det, fordi det har jo konsekvens altså. (Interview 11, p. 14)  

 

Nogle af forældrene oplever således, at timeout er med til at give barnet en bevidsthed omkring 

konsekvensen af dets adfærd. En bevidsthed, der gør det muligt for barnet at regulere adfærden. 

Forældrene oplever endvidere, at timeout giver dem og barnet ro til og mulighed for at falde ned og 

regulere egne følelser såsom vrede og frustration. En far til en pige på 5 år fortæller:  
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”Jeg er […] blevet bedre til at gå væk, eller tage en timeout, inden den der vulkan den 

kommer i udbrud, så det sker ikke mere. Det er i hvert fald yderst yderst sjældent, at jeg 

sådan tænder af.” (Interview 7, p. 4) 

 

Forældrene giver således udtryk for, at både timeout og ignorering har givet dem mulighed for at 

bevare roen, hvilket påvirker barnet til at falde til ro. Det medfører også et fald i antal konflikter 

med barnet. 

 
8.4.4 Undervisningens struktur og metode 
I forhold til de oplevede forandringer fremhæver alle forældrene aspekter ved undervisningen og 

undervisningens metode, særligt fremhæves; Psykoedukation, Anerkendende tilgang, Struktur og 

varighed, Hjemmeaktiviteter, og Rollespil og vignetter.  
 

Psykoedukation 

Alle forældre (12/12) oplever at have fået større viden om ADHD. Det har gjort dem mere 

forberedte i forhold til deres barns adfærd og givet dem en større bevidsthed, der gør det muligt for 

dem at tænke fremad, bevare roen og skabe struktur for barnet. En mor til en 5-årig dreng fortæller, 

hvad øget viden om ADHD betyder for hende: 

 

Altså have lært at være, hele tiden tre skridt foran […] og tænke ting fremad […] hvad er det 

vi skal være forberedt på, eller have forberedt vores søn på […] det har bare givet en helt 

helt anden ro altså. (Interview 12, p. 7) 

 

Før programmet havde de ikke samme viden omkring ADHD-forstyrrelsens implikationer for 

barnet, hvilket ofte betød, at flere forældre ikke vidste, hvilke hensyn de skulle tage til barnet. På 

den måde kom mange til at stille for høje krav, hvorved barnet ofte oplevede en følelse af fiasko, 

fordi det ikke kunne leve op til forældrenes krav.   

Den øgede viden betyder således for flere forældre, at de har fået en øget forståelse for deres barn, 

hvad barnet har brug for, og hvordan de som forælder støtter barnet bedst muligt. De ved hvor 

mange og hvilke krav, de kan stille til deres barn. Det bidrager til en mindre bekymring hos dem 

selv. En mor til 5-årig dreng fortæller:  
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[...] altså mit kendskab til ADHD er blevet øget. Og også det med at i forhold til fx vores 

søn at, hvor jeg så mange gange har sammenlignet ham med sine jævnaldrene altså og også 

med sit udviklingstrin, jamen han kan bare ingenting altså, sådan hvor vi jo har lært [...] man 

skal sådan set gå et til to alderstrin ned [...] så nåh ja han er egentlig som sine jævnaldrene 

[...] det der med at have fået et syn på, jamen altså rent udviklingsmæssigt så er han ikke 

fem et halvt. [Det, red.] har hjulpet mig med at ændre mit syn, og jeg tror altså og har på den 

måde også altså øget min tolerancegrænse [...] og jeg har en større forståelse for vores søn. 

(Interview 12, p. 6) 

 

Endvidere fortæller en mor til en dreng på 8 år, at det, at programmet er evidensbaseret, skaber 

sikkerhed og ro hos hende:  

 

[…] det at programmet er afprøvet, og det er evidensbaseret, og det er gennemtestet ved så 

mange børn ikke? Det er ikke tilfældigt. Og vi har bare kunnet mærke, hvordan X bare er 

bidt på det hele positivt ikke? Altså så bliver man bare helt sikker på, at det er det rigtige at 

gøre ikke? (Interview 5, p. 16) 

 

Anerkendende tilgang 

I forhold til metodiske forandringsfaktorer fremhæver størstedelen af forældrene (10/12) 

undervisernes anerkendende og positive tilgang både til dem og deres barn. En mor til en dreng på 6 

år fortæller: ” Jeg synes, det har været meget anerkendende, det har sådan smittet af på, hvordan vi 

selv har set på ham og det hele herhjemme.” (Interview 9, p. 2) 

En anden mor til en dreng på 8 år fortæller:  

 

Den måde [lederne, red.] har talt til os på, har jo også været på den måde, som de gerne har 

villet have, vi skulle tale til vores børn på, og vi har jo fået klistermærker i lange baner og 

sådan noget, for det skulle vi lige sådan få ind under huden, og det er jo godt nok, for så 

lærer vi, hvordan vi skal gøre det. (Interview 5, p. 19) 

 

Flere forældre fremhæver således, at måden underviserne talte til dem på, med meget ros og mange 

belønninger, var med til, at de lærte og fik implementeret nye praksisformer i forhold til, hvordan 

de skulle tale til deres barn.  
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Forældrene oplever endvidere, at det positive fokus smitter, idet de selv begynder at tage 

udgangspunkt i barnets styrker og i højere grad se barnets positive sider. Det, at se barnet i nye 

perspektiver, giver forældrene overskud til at se muligheder og håb og tage udgangspunkt i barnets 

positive adfærd. Derudover oplever forældrene, at jo mere positiv og anerkendende man er, jo 

nemmere bliver det for en selv at bevare roen overfor ens barn. 

 

Struktur og varighed 

Ni ud af 12 forældre fremhæver strukturen og varigheden af programmet. Strukturen i programmet 

var medvirkende til, at forældrene oplevede at få ny viden i et naturligt tempo, hvor både de og 

deres barn kunne følge med og rumme det. En mor til en 5-årig dreng fortæller:  

 

[…] det der med at vi så har mødtes over så lang tid, jeg tror det er det, der har givet noget 

[…] vi kunne jo godt have gennemgået de der redskaber på tre aftener, og så var det 

overstået, […] men så havde vi aldrig nogensinde fået ændret den der vane herhjemme, 

fordi det er det der med lektie, øve øve øve, […] [teknikkerne, red.] det er bare blevet vaner 

nu, det er da programmets varighed, der har ændret det, ellers kunne man godt bare have 

fået soloundervisning eller tavleundervisning, men så var det ikke blevet ændret […]” 

(Interview 12, p. 11) 

 

Forældrene giver således udtryk for, at strukturen og varigheden af programmet, har betydet, at de 

har opnået en dannelse som forældre, idet der har været tid til lagring og vaneændring – til at øve og 

arbejde i dybden til stoffet sidder fast. Endvidere fortæller forældrene, at strukturen, og det at 

programmet er evidensbaseret, giver dem overskud til at rumme programmet. De oplever, at det, at 

gangene er planlagt og veltilrettelagt, medfører, at forældrene kan se en mening med indholdet og 

oplever, at fokus bliver holdt på læring.  

 

Hjemmeaktiviteter 

Forældrene belyser endvidere vigtigheden af at tale om – og afprøve teknikkerne derhjemme fra 

uge til uge. Her finder størstedelen af forældrene (9/12) hjemmeaktiviteterne brugbare, idet de 

dermed bliver holdt til ilden og får implementeret de forskellige teknikker fra uge til uge.  

En mor til en 5-årig pige fortæller:  
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[hjemmeaktiviteterne, red.] har jo egentlig bare været med til at hjælpe til, at vi også som 

forældre får snakket tingene igennem og blive enige ikke også, hvor man er tvunget til at 

gøre det […] her er vi tvunget til at gøre det inden på mandag, og sådan at få snakket om 

tingene. Det har været rigtig godt for alle, at man er blevet enige. (Interview 1, p. 7) 

 

Forældrene oplever således, at det bl.a. er hjemmeaktiviteterne, der øger kommunikationen hos dem 

som par, da hjemmeaktiviteterne fra uge til uge tvinger forældrene til at tale sammen og blive enige 

om, hvordan og hvornår de vil implementere teknikkerne derhjemme, samt at samle op på hvordan 

det er gået. De fremhæver også, at hjemmeaktiviteterne fra uge til uge muliggør at se en udvikling 

hos både deres barn og dem selv som forældre. Denne udvikling er med til at øge selvsikkerheden 

og roen hos dem og give motivation til at fortsætte.   

 

Rollespil og vignetter 

Forældrene oplever endvidere, at det, at man i gruppen får eksemplificeret og snakket om 

teknikkerne, samt afprøvet teknikkerne flere gange, medfører, at det bliver tydeligt, hvad de skal 

gøre derhjemme og gør dermed implementeringen af teknikkerne i hjemmet mere gnidningsfri.  

Over halvdelen (7/12) af forældrene fremhæver rollespil som centrale, idet de er medvirkede til, at 

man som forældre bedre kan sætte sig i barnets sted og være i børnehøjde. Samtidig gør det 

implementeringen af teknikkerne i hjemmet lettere, fordi de på forhånd er indøvet. En mor til en 5-

årig dreng fortæller om rollespil: 

 

[rollespil hjalp til, red.] at man selv skal smide den der facade […] sætte sig ind i de der 

børneroller der, og det er jo netop det, vi skal lære, fx ved børnestyret leg […] du skal bare 

gå ned på det der børneplan […] vi så jo netop de der ting, som vi nu skal gribe, når vi 

kommer hjem og skal øve det i praksis. (Interview 12, p. 12) 

 

Flere forældre (5/12) fremhæver endvidere vignetterne som gode, idet de har været inspiration til, 

hvordan forældrene kan håndtere forskellige situationer med deres barn og dermed give forældrene 

en større sikkerhed i anvendelsen af teknikkerne. Flere forældre oplever, at det, at have 

gennemarbejdet teknikkerne på de enkelte forældretræningsgange vha. disse metoder, gør at begge 

forældre (både mor og far) har opfattet teknikkerne på samme måde, hvilket giver dem en fælles 

front. 
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8.4.5 Motivation 
Særligt 4 ud af 12 forældre giver udtryk for, at egen motivation er afgørende for programmets 

effekt. Forældrene fortæller, at man skal være klar og have mod for at kunne opnå den ønskede 

effekt. En mor til en pige på 6 år fortæller:  

 

[…] du kan godt i et kursus være der, men hvis du ikke har lyst til at ændre dig, så kan du 

ikke gøre det. Du skal have lyst og skal også have energi og selvfølgelig noget støtte, som vi 

fik derovre […] Og så at vi [begge to, red.] var med, for […] hvis min mand havde meget 

lyst til at gøre det, og jeg ikke havde, så kunne det være mere en konflikt […] (Interview 3, 

p. 4) 

 

Både egen motivation, støtte i gruppen, og det at man som par er enige og motiverede for at deltage 

i programmet, er altså vigtige parametre for forældrene for at opnå resultater. 

Samtidig oplever forældrene, at det er vigtigt, at de andre i programmet er motiverede, da dette har 

indflydelse på gruppen og dermed på oplevelsen af programmet. En mor til en pige på 5 år 

fortæller:  

 

[…] den der at man er i en gruppe, det skal også være folk, der er motiveret for det. Jeg tror 

ikke, man skal gå halvhjertet ind i det, det er i hvert fald ærgerligt for gruppen, det kan godt 

være, man får så den halve pakke med, hvis man går halvhjertet ind, det kan godt være, det 

skal jeg ikke kunne sige, men det bliver i hvert fald ærgerligt for gruppen, hvis ikke det er 

helt vildt motiverede personer, der sidder i den. (Interview 12, p. 15) 

 

8.5 Samarbejde med skole/institution 
Som nævnt er ”Samarbejde med skole/institution” medtaget som en selvstændig kategori, fordi 

både udbytte og proces beskrives indenfor denne kategori. Kun 4 ud af 12 familiers 

lærere/pædagoger omkring barnet har modtaget lærer/pædagogtræning. Dog har flere familiers 

lærere eller pædagoger været til introaften omkring programmet.  

 

8.5.1 Ingen forandring 
Over halvdelen af forældrene (7 16 /12) mærker ingen forandring i samarbejdet mellem 

lærere/pædagoger fra før til efter programmet. Forældrene fortæller samtidig, at de har et godt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Lærere/pædagoger til to ud af de syv forældres børn har fået lærer/pædagogtræning 
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samarbejde med lærerne/pædagogerne, de oplever, at lærerne/pædagogerne er samarbejdsvillige 

omkring barnets vanskeligheder. En far til en 3-årig dreng fortæller, da han bliver spurgt om, om 

han har oplevet en forandring i samarbejdet med institutionen fra før til efter programmet: ”Nej 

egentlig ikke, ikke rigtig. Det kan ikke være bedre, det samarbejde vi har med den institution.” 

(Interview 2, p. 4) 

 

8.5.2 Lærer/pædagogtræning skaber større forståelse for forældresituation 
417 ud af 12 forældre oplever, at lærerne/pædagogerne har fået større forståelse for forældrenes 

situation. Herunder, at forældrene føler, at de bliver forstået bedre i forhold til deres forældrerolle. 

Forældrene oplever, at viden om programmet og viden om, at forældrene forsøger at gøre noget ved 

situationen omkring barnets vanskeligheder, har skabt øget forståelse hos lærerne/pædagogerne i 

forhold til forældrene. En far til en pige på 5 år har oplevet følgende18:  

 

[…] Hende pædagogen hun havde før sommerferien […] jeg tror faktisk at det var lidt en 

øjenåbner for hende, at vi startede på det kursus, fordi hun spørger meget ind til det, og jeg 

oplever måske at hun [...] hun tog os mere seriøs [...].  (Interview 7, p. 8) 

 

8.5.3 Øget viden  
Øget viden skaber forandring hos barnet 
Endvidere rapporterer 219 ud af 12 forældre om en oplevelse af, at øget viden hos lærere/pædagoger 

om programmet og dets teknikker, har skabt en positiv forandring hos deres barn. Det er især 

forandring i de sociale relationer, forældrene fremhæver. De oplever, at deres barn har fået øgede 

sociale kompetencer og dermed er blevet bedre til at indgå i vennerelationer. Forældrene mener, at 

det skyldes lærernes/pædagogernes brug af programmets teknikker. En mor til en dreng på 5 år 

fortæller: ”[...] Børnehaven har også sat ind pædagogisk og vores søn har fået nogle støttetimer [det, 

red.] har været med til at udvikle vores søn utrolig meget indenfor det sociale [...]” (Interview 12, p. 

10) 
 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Lærere/ pædagoger til to ud af de fire forældres børn har fået lærer/pædagogtræning, lærere/pædagoger til de 
resterende to forældres børn har været til introaften 
18 Den omtalte pædagog har blot været til introaften og har dermed ikke deltaget i programmet 
19 De to henviser til de familier hvor barnets lærere/pædagoger har deltaget i programmet 



	   Side 80 af 139 

Øget viden om ADHD er nødvendigt 

Tre20 ud af 12 af forældrene ønsker, at lærere/pædagoger omkring børn med vanskeligheder bør 

have en større viden omkring håndtering af vanskelighederne/ADHD-problematikkerne. De føler 

ikke, at lærerne/pædagogerne kan hjælpe og støtte deres barn på en hensigtsmæssig måde. Samtidig 

oplever de, at det kan være svært at samarbejde om problematikkerne, fordi forældrene har en 

anden viden efter programmet, som de ønsker, lærere/pædagoger også besad og ville arbejde ud fra. 

En mor til en 6-årig dreng fortæller:  

 

[Det, red.] virker det til at især Xs SFO pædagog [...] hun er godt nok lidt tung at danse med, 

så hende begynder vi jo sådan, hjemme når X gør sådan og sådan, så gør vi sådan og sådan, 

vi har gået på kursus, hvor vi har lært at sådan og sådan. Det er sådan virkelig basic, man 

har lyst til at give hende bogen og sende hende af sted på kursus. Hun kan jo nærmest ikke 

snakke om X uden at have nævnt ADHD i hver andet ord, det er vi sådan lidt træt af. 

(Interview 9, p. 11) 

 
8.5.4 Hjælp til opstart af samarbejde 
Endvidere oplever en fjerdel (321/12) af forældrene, at det kunne være gavnligt med hjælp til opstart 

af samarbejde mellem skole eller institution og forældrene efter endt forældretræningsforløb. De 

fremhæver, at det kan være svært at vide, hvem der har ansvaret for et muligvis øget samarbejde, 

hvor der arbejdes ud fra samme principper og teknikker i forhold til barnet. En mor til en 5-årig 

dreng fortæller:  

 

[...] at de børnehaver og forældre der sådan, at der blev opstartet et eller andet samarbejde 

der, altså at man fik en eller to opgaver man skulle løse sammen [...] så fra at få fælles 

forståelse til og måske at begynde at samarbejde, [det, red.] vil være fantastisk. (Interview 

10, p. 14)  

 

8.6 Kritik og ændringsforslag 
I forhold til spørgsmål omkring udfordringer og forbedringer kom følgende temaer frem: 

Undervisning/metode, Tid og Personlige faktorer. Til hvert tema eksisterer der endvidere 

undertemaer. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Lærerne/pædagogerne til de tre forældres børn har ikke deltaget i programmet 
21 De tre henviser til de familier, hvor barnets lærere/pædagoger har deltaget i programmet	  
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8.6.1 Undervisning/metode 
Vignetter  
Syv ud af 12 forældre fremhæver forbedringer i forhold til vignetterne. Flere siger, at de ville have 

haft gavn af at have adgang til vignetterne hjemmefra og at se flere klip pr. gang, da forældrene 

oplevede vignetterne som lærerige. Samtidig fortæller en forælder, at vignetterne var for 

amerikanske og urealistiske. Ifølge to forældre kunne det have været godt med lidt mere variation i 

de filmede børns alder og vignetter med danske familier. Det begrundes med, at vignetterne dermed 

ville blive mere realistiske i forhold til danske børnefamilier, og at det ville blive nemmere at bruge 

eksemplerne hjemme. En mor til en 8-årig dreng fortæller:  

 

[...] det kunne være super super dejlig, at når man var på kursus, at man kunne gå på nettet 

og se vignetterne i løbet af ugen, så du fik det genopfrisket og kunne tage det frem, vi har jo 

bogen hjemme på hylden nu, men det jeg kunne se det i de her små vignetter, filmene her, 

det giver lige forskellen nogle gange [...] (Interview 11, p. 11)  

 

Rollespil 

Halvdelen af forældrene (6/12) fortalte, at de fandt rollespil udfordrende (4/12) eller unødvendige 

(2/12). De primære grunde til at nogle af forældrene fandt det udfordrende er, at de synes, det var 

akavet og kunstigt og tænkte mere over, hvordan de fremstod, end at spille de roller de fik tildelt. 

Flere fortæller, at de hader at spille skuespil. De to forældre, der ikke havde udbytte af rollespil 

foreslår, at noget mere lærestyring på rollespillene og færre af dem kunne medføre et udbytte. En 

mor til en 6-årig dreng siger:  

 

[...] jeg hader rollespil og lige præcis og sådan skulle lege X [...] det fik jeg ikke så meget ud 

af. Jeg ved ikke, om det var fordi, vi alle sammen bare var lige sådan lidt for akavet omkring 

det [...] (Interview 9, p. 8) 

 

Styring 

Næsten halvdelen af forældrene (5/12) fortæller, at de manglede styring i gruppeundervisningen. 

Her fremhæves, at nogle fik for meget taletid, hvormed det blev lidt ”tungt” at have 

gruppeundervisning, og at manglende overholdelse af husregler ikke blev sanktioneret. Det 

fremkaldte en irritation hos flere forældre. En far til en 5-årig pige fortæller: 
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Jeg tror det der med at være i gruppe, det er begge dele, det er både rigtig rigtig godt, men 

det kan også være en lille smule tungt en gang i mellem [...] nogen der har nogle problemer 

som, som fylder så meget for dem, at de måske kommer til at fylde rigtig meget i sådan en 

gruppe [...] (Interview 7, p. 9) 
 

Boost og opringning 

Endvidere foreslår 4 ud af 12 forældre, at et opfølgningsprogram kunne være gavnligt. Herunder 

muligheden for at møde gruppen igen og udveksle erfaringer. En forælder siger også, at et 

midtvejsboost kunne øge effekten. Hun forestiller sig en individuel samtale med underviserne, hvor 

man får samlet op på, hvor langt familien er i forhold til programmet. En anden forælder foreslår, at 

programmet afsluttes med en individuel samtale med underviserne omkring de specifikke 

udfordringer, familien har. Herunder fremgik det, at 3 ud af 12 ønskede at blive ringet op i mellem 

forældretræningsgangene for at holde motivationen oppe og få gang i implementering af 

teknikkerne. En mor til en 8-årig dreng fortæller omkring opfølgningsprogram:  

 

Det kunne være rigtig godt, hvis man lavede sådan et [...] brush up kursus om, måske om et 

halvt år [...] det der med ligesom og mødes igen og lige få det, altså det er også noget med 

og blive ved med at bruge det man har lært [...] jeg ved i hvert fald at hvis jeg kom på sådan 

et kursus, så ville jeg tænke, ej så skal jeg sgu lige have læst lidt i bogen [...] jeg ville 

ligesom holde gløden tændt [...] den ville være der i noget længere tid. Men jeg ville også 

synes at det var spændende at sådan lige at få repeteret nogle af tingene, men også at møde 

nogle af de andre og måske lige høre, hvordan har I så arbejdet med det, hvordan er det gået 

for jer, det synes jeg måske kunne være rigtig godt [...] (Interview 8, p. 22) 

 

8.6.2 Tid 
Varighed mellem forældretræningsgangene og tid i hverdagen 

En tredjedel (4/12) af forældrene oplevede, at tiden mellem forældretræningsgangene var for kort. 

De synes, det var svært at nå at se en effekt inden næste forældretræningsgang. Samtidig rapporterer 

en anden tredjedel af forældrene, at de oplevede, at de manglede tid i hverdagen til at nå at få 

implementeret teknikkerne. Det var med til at påvirke oplevelsen af programmet, idet flere af 

forældrene nævner, at det var svært at få hverdagen til at hænge sammen under forløbet. Dog gjorde 

børnepasning og tilbud om aftensmad det lettere.  
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En mor til en 8-årig dreng fortæller: ”[...] Altså en uge er ikke ret lang tid [...] Og jeg vil da gerne 

indrømme, at der har været flere gange, hvor vi ikke har nået, sådan for alvor sådan rigtig at afprøve 

nogle af de ting.” (Interview 8, p. 13) 

 

Tidspunkt på dagen og varighed pr. gang 

Tre ud af 12 forældre fandt det svært at nå programmet til kl. 16.00 bl.a. pga. distance fra arbejde til 

stedet og afhentning af børn. Det betød, at de ofte følte stress i forbindelse med programmet. En 

mor til en 7-årig dreng fortæller: ”Det har været en udfordring at skulle nå det til klokken fire, så 

jeg har måttet bruge min flextid for at kunne komme derned [...]” (Interview 6, p. 10). En mor til en 

8-årig dreng siger endvidere omkring det at skulle nå det til kl. 16: ”Altså jeg vil sige, at den der 

stress vi ikke har mandag mere [er dejligt, for, red.], det har godt nok været en udfordring for at os 

[...] (Interview 8, p. 19).  

Samtidig oplevede 2 ud af 12, at det kunne have været brugbart med mere tid pr. gang med den 

begrundelse, at de ønskede mere tid til ”fri snak” og ”Networking” med de andre forældre. Et behov 

som flere udtrykte, fordi de inden programmet har følt sig alene med deres problemer. Endvidere 

blev det foreslået, at programmet kunne være længere pr. gang og så kun strække sig over 10 gange 

i forhold til at øge programmets tilgængelighed for familier langvejs fra.  

 

8.6.3 Personlige faktorer 
Implementering af teknikker 

De personlige faktorer omhandlede, at nogle af forældrene (4/12) fandt det kunstigt at skulle hjem 

og implementere teknikkerne. De fremhæver, at det var amerikansk og firkantet, og at de kom til at 

føle sig dumme, men at det samtidig hurtigt blev lettere og mere naturligt. Endvidere afhang 

implementering af teknikkerne af barnets alder og adfærdsvanskeligheder, samt af forældrenes egne 

overbevisninger og forældrestil (10/12). Nogle forældre oplevede, at deres børn var for små eller 

store til fx timeout. Andre kunne ikke lide at anvende metoden, fordi de synes den var for hård, eller 

at det kunne være svært at have overskud til at praktisere den. En mor til en 8-årig dreng fortæller: 

 

Jamen altså i starten det med at lege osv. det var jo nemmere end at skulle fx praktisere en 

timeout, en timeout er jo ikke så rar på den måde for nogen, den er jo også mere synlig end 

leg er, så men altså [...] det er jo ikke sjovt at sætte sit barn i timeout [...] Fordi vi er jo 

mødre med følelser. Og der skal man jo også være sikker på sig selv, at man kan det og gå 
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planken ud, ellers så virker det ikke. Tomme trusler de er ikke så gode, nej. Så der skal man 

have overskud til at kunne praktisere det. (Interview 11, p. 10) 

 

Også forældrenes evne til regulering af egne følelser spiller ind i forhold til, hvor svært det var at 

implementere teknikkerne, og hvordan de blev implementeret. En mor til en 5-årig pige fortæller: 

 

[...] Det er nok ignorering, hvor der er jeg nok mere bare, uh ha jeg er ikke god til at gå fra 

det, hvor jeg altså nok kommer mere op, når hun gør noget, hun ved, hun ikke skal, der er 

jeg nok god til at hidse mig med op, i stedet for bare at gå ud. Ja og det er jo nok mig der 

skal lære i stedet for ikke også, hvordan skal jeg blive bedre til og specielt lige nu også, så 

jeg ikke ryger med hende op ikke også [...] (Interview 1, p. 7) 

 

Skift 

Skift i barnets liv så som skift fra institution til skole, at få en mindre søskende, ændring i 

medicinering, skilsmisse mm. kan have stor effekt på udbyttet af programmet. Halvdelen af 

forældrene (6/12) havde denne oplevelse. Det betød for flere, at den positive udvikling, de havde 

oplevet med deres barn i løbet af første halvdel af programmet, stoppede og blev erstattet af nogle 

af de samme problematikker, som de havde inden programstart.  

En mor til en 6-årig dreng svarer følgende, da hun bliver spurgt, om hun oplever en forandring hos 

sin søn fra før til efter programmet: 

 

Ja helt sikkert, jeg tror det havde været nemmere, hvis du havde spurgt mig lige der før 

sommeren, inden mig og min mand var flyttet fra hinanden, og inden han startede i 

børnehaveklasse, for nu er vi sådan skudt lidt tilbage, han har altså vi er sådan startet lidt 

forfra med ham, fordi han har det rigtig svært for tiden både i børnehaveklassen og 

herhjemme, fordi situationen er anderledes herhjemme, end den plejer at være […] 

(Interview 9, p. 3) 

 

8.7 Afrunding  
Overordnet set blev der igennem analysen fundet generel stor tilfredshed med 

forældretræningsprogrammet De Utrolige År. Alle forældre var motiverede for at påbegynde 

programmet og forventede at få nogle redskaber til håndtering af deres barns vanskeligheder samt et 

fællesskab med forældre i samme situation. Gennemgående fortæller forældrene, at programmet har 
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levet op til deres forventninger. Alle forældre rapporterer om effekt af programmet og vil med 

sikkerhed anbefale det til andre. Vores data viser endvidere, at de redskaber og teknikker, 

forældrene har lært, ikke kun anvendes i forbindelse med barnet med vanskeligheder men anvendes 

i alle familiens relationer – i parforholdet og i forhold til familiens øvrige børn. Desuden nævnte 

størstedelen, at de i høj grad værdsatte, at forældretræningsprogrammet var gratis, og at der blev 

tilbudt aftensmad og børnepasning. Det var i flere tilfælde afgørende faktorer i forhold til mulighed 

for deltagelse i programmet.  
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9.0 Diskussion 
I dette kapitel diskuteres hovedresultater fra nærværende undersøgelse, samt spørgsmål opstået på 

baggrund af disse resultater. I første del af diskussionen vil der forekomme en sammenlignende 

diskussion af nærværende undersøgelses resultater og resultater fra de kvalitative studier 

gennemgået i kapitel 6. De efterfølgende diskuterede resultater udgøres dels af temaer, der er blevet 

vægtet af flest deltagere, og dels af temaer der relaterer sig til aspekter ved forældretræning til børn 

med ADHD/ADHD-lignende vanskeligheder. Herunder er fokus på oplevede forandringer hos 

forælderen, barnet og i relationen til barnet. Dermed er resultater fx vedr. forandring i parforhold 

ikke medtaget i diskussionen. Det begrundes med, at parforholdsrelationen ikke er i fokus i DUÅ 

BASIC, og at forandringer i parforholdet dermed kan siges at være en sekundær effekt, hvorfor 

diskussion heraf ikke synes relevant opgavens omfang taget i betragtning. Endvidere diskuteres 

resultaterne omkring lærer/pædagogtræning i forhold til den oplevede effekt heraf. Afslutningsvist 

vil der være en opsamlende diskussion af, hvorvidt forældretræning er en effektiv intervention til 

førskolebørn med ADHD/ADHD-lignende vanskeligheder22. 

 

9.1 Resumé af hovedresultater samt en sammenlignende diskussion mellem 
resultater fra nærværende undersøgelse og fra andre kvalitative studier 
Resultater fra nærværende undersøgelse viser ligesom resultater fra andre kvalitative studier (jf. 

kap. 6), at forældrene oplever forandringer hos sig selv, hos barnet og i relationen til barnet. 

Derudover kan nærværende undersøgelse tilsvarende andre kvalitative studier rapportere om 

gruppens indflydelse og udfordringer i forbindelse med programmet. Nærværende undersøgelse har 

endvidere undersøgt forandringer i forhold til samarbejde med skole/institution. Her fremhævede 

forældrene nødvendigheden af øget viden om ADHD hos lærere/pædagoger og hjælp til opstart af 

samarbejde. Derudover fandt nærværende undersøgelse, at øget viden hos lærere/pædagoger havde 

skabt forandring hos barnet, særligt i forhold til sociale kompetencer. 

 

Forandring hos forælderen 

Omkring forandring hos forælderen rapporteres der i nærværende undersøgelse samt i de tre 

kvalitative studier om øget selvtillid og følelse af større forældrekompetence. Nærværende 

undersøgelse har endvidere fundet øget ro og mindre skyld/skam, som også er fundet i to af 

studierne. Endvidere fandt nærværende undersøgelse forandring i forhold til øget evne til 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Der vil i den resterende del af diskussionen ikke blive skelnet mellem ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder, 
hvormed ADHD også henviser til ADHD-lignende vanskeligheder   
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emotionsregulering samt mindre magtesløshed og bekymring, fund der divergerer fra de andre 

studier. Det kan være svært at afgøre, om forskel i fund skyldes forskel i rapportering af resultater, 

eller om forskellen betyder, at nærværende undersøgelse har fundet flere og andre forandringer i 

forhold til forælderen. Hvis det er tilfældet, kunne det være interessant bl.a. at undersøge, hvad det 

er ved forældretræningen i nærværende undersøgelse, der medfører, at forældrene oplever øget 

emotionsreguleringsevne, da det ifølge The Coercion Model (Scaramella & Leve, 2004) er 

afgørende for at skabe et miljø for barnet, hvor det er muligt at arbejde med og mindske barnets 

ADHD-symptomer.   

 

Forandring hos barnet 

I forhold til forandring hos barnet rapporterer nærværende undersøgelse om øget ro og 

koncentration, øget bevidsthed om sig selv og andre, flere sociale kompetencer og øget 

selvtillid/selvværd, fund der til dels understøttes i de tre studier. Der rapporteres positiv ændring 

hos barnet, færre konflikter og større kontrol af egne handlinger. I et af studierne rapporteres 

endvidere, at barnet har fået øget selvværd og fungerer bedre i institution eller skole. Det kan være 

svært at sammenligne resultaterne, idet forandringerne hos barnet ikke uddybes i studierne, hvilket 

kan være årsagen til differencen i fundet af forandringer. Differencen kan også være resultat af, at 

nærværende undersøgelse er rettet til børn med ADHD, hvor de tre studier omhandler 

forældretræning til børn med adfærdsforstyrrelser. I den forbindelse kan man antage, at der har 

været forskel i fokusområderne i forældretræningen, idet forældretræningen i nærværende 

undersøgelse også har indeholdt psykoedukation om ADHD, hvormed der fx har været fokus på 

koncentrationsevnen hos barnet. Samtidig kan det være et udtryk for, at studierne ikke har haft 

fokus på forandringer hos barnet, idet det er undersøgt ved kvantitative studier. Derudover 

omhandler studierne børn med adfærdsforstyrrelser, som DUÅ er udviklet til at behandle, hvilket 

kan medføre en mindre interesse for, præcist hvilke adfærdsændringer forældrene oplever, så længe 

de oplever en effekt. 

 

Forandring i forældre-barn relationen 

Nærværende undersøgelse fandt positive forandringer generelt i familielivet. I de tre studier blev 

der kun rapporteret forbedring i forældre-barn relationen. Forbedringen uddybes i et af studierne, 

hvor forældrene oplever større villighed til samarbejde hos barnet og mindre autoritær forældrestil i 

relationen. I nærværende undersøgelse rapporterede forældrene at være blevet tættere med barnet, at 

have opnået øget kommunikation og tillid forældre-barn imellem. Den øgede villighed til 
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samarbejde kan muligvis sammenlignes med den øgede kommunikation og tillid. At der i studiet 

fremhæves en mindre autoritær forældrestil kan forstås i lyset af, at studiet omhandler børn med 

adfærdsforstyrrelser, hvor man ofte ser, at forældrene til de børn har en autoritær forældrestil. 

Autoritær forældrestil kan ifølge flere studier (Mash & Wolfe, 2010) være med til at udvikle 

adfærdsforstyrrelser. Der blev i nærværende undersøgelse dog fremhævet, at forældre-barn 

relationen var blevet mere positiv, hvilket kan være et udtryk for, at den tilsvarende er præget af en 

mindre autoritær forældrestil.  

 

Gruppens indflydelse 

Resultaterne omkring gruppens indflydelse fremhæves i nærværende undersøgelse. Der rapporteres 

om positiv effekt af støtte, accept og sparring i gruppen. Det blev tilsvarende fundet i de tre studier, 

hvor der blev rapporteret om den ikke-dømmende støtte, forståelsen fra de andre forældre og 

normaliseringen, som medfører mindre skyldfølelse og ensomhed. Samtidig fremhæves i to af 

studierne, at den ligeværdige relation gruppeleder og forældre imellem opleves positivt. Det tyder 

altså på, at gruppeundervisning og det sammenhold, der opbygges i gruppen, er vigtig for effekten 

af programmet, idet faktoren fremhæves på tværs af studier.  

Nærværende undersøgelse fandt endvidere, at teknikkerne, øget ro og selvsikkerhed hos forældrene 

samt psykoedukation var essentielle forandringsfaktorer. Samtidig blev vigtigheden i 

undervisningens struktur og metode samt forældre-motivation understreget i mange interviews. 

Fund som ikke bliver fremhævet i de andre kvalitative studier, hvilket kan være et resultat af 

spørgeteknik eller andet fokus. Det kan også pege på, at netop teknikkerne, øget ro og selvsikkerhed 

samt psykoedukation blev oplevet som mere essentielle faktorer for forældrene fra nærværende 

undersøgelse.  

 

Udfordringer i forbindelse med programmet 

Nærværende undersøgelse rapporterer ligesom de tre studier om oplevede udfordringer i forbindelse 

med forældretræningen. Udfordringerne divergerer studierne imellem, hvilket kan skyldes 

kulturelle og individuelle forskelle. I nærværende undersøgelse blev der fremhævet udfordringer i 

forbindelse med undervisning/metode, tid og personlige faktorer, herunder at vignetterne var for 

amerikanske. Dette blev også fundet i et af studierne, hvor det endvidere blev fremhævet, at det var 

vanskeligt at vænne sig til den positive tilgang. Udfordringer der kan være et udtryk for kulturelle 

forskelle. Under personlige faktorer i nærværende undersøgelse blev implementering af teknikker 

fremhævet, herunder vanskelighed ved timeout. Det fund blev tilsvarende rapporteret i to af 
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studierne. Forældrene i nærværende undersøgelse begrundede det med, at timeout umiddelbart 

kunne føles som en hård metode at anvende. Men samtidig fortalte forældrene, at de lærte, hvordan 

metoden kunne bruges uden at virke som en straf. Desuden var begrundelsen hos flere forældre, at 

timeout ikke synes relevant som teknik pga. deres barns alder eller vanskeligheder.  

Endvidere rapporterede halvdelen af forældrene i nærværende undersøgelse, at rollespil enten var 

meget udfordrende eller mindre brugbart for læringen. Størstedelen svarede, at tid også var en 

afgørende faktor. Det resulterede i, at flere forældre følte pres og stress programmet igennem, 

faktorer som ikke bliver fremhævet i de tre øvrige kvalitative studier. 

 

Et fund, som ikke blev fremhævet i nærværende undersøgelse, men som blev fremhævet i et af 

studierne, var, at miljøet omkring barnet kunne vanskeliggøre fastholdelsen af positive forandringer 

hos barnet. Resultatet om skift i barnets liv i nærværende undersøgelse kan dog pege i retning af, at 

det kan være svært at fastholde den positive ændring, hvis miljøet omkring barnet ikke understøtter 

det. Samtidig indikerer fundet, at det kan være vigtigt at have fokus på intervention i alle barnets 

miljøer for at sikre effekt på længere sigt.  

Til forskel fra nærværende undersøgelse blev der i et af studierne rapporteret om problemer i 

forhold til øget konfliktniveau med partneren, når denne ikke havde deltaget i programmet. 

Samtidig fremgår det, at der var en positiv ændring i kommunikationen med partneren, når denne 

havde deltaget i programmet. Sidstnævnte fund fremkom også i nærværende undersøgelse, hvilket 

kan pege på, at det er vigtigt at have begge forældre til at deltage i programmet for at sikre størst 

mulig effekt og undgå konflikter forældrene imellem, som kan have negativ indflydelse på barnet.  

 

Opsummering 

Ovenstående sammenligning peger på, at studier, tilsvarende nærværende undersøgelse, hvor 

forældrenes oplevelse af DUÅ undersøges, viser sammenlignelige resultater både i forhold til 

ændring hos forældre, barn og i relationen mellem dem. Samtidig peger det på, at 

gruppeundervisning og effekten heraf er betydningsfuld i forhold til udbytte af forældretræningen. 

Resultaterne fra de tre studier kan således anvendes til at underbygge validiteten af nærværende 

undersøgelsesresultater. Det til trods for, at forældretræningen i de tre studier er målrettet forældre 

til børn med adfærdsforstyrrelser og ikke ADHD. Det kan indikere, at DUÅ har samme positive 

effekt på børn med ADHD, hvilket understøttes af effektstudierne redegjort for i kapitel 5. Det er 

interessant, at de umiddelbare forskelle imellem studierne og nærværende undersøgelse primært 

findes i forbindelse med udfordringer ved programmet, og som i flere tilfælde kan forklares med 
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kulturelle forskelle, når DUÅ, som nævnt, er målrettet børn med adfærdsforstyrrelser og ikke 

ADHD. Det lægger op til spørgsmålet om, hvad det er, DUÅ behandler på, et spørgsmål som bliver 

diskuteret i de følgende afsnit. 

	  

9.2 Diskussion af forandring hos forælderen 
Der vil i det følgende blive argumenteret for og diskuteret, hvorvidt en del af den personlige 

forandring forældrene oplever, kan henvises til en oplevet sammenhængskraft i gruppen (group 

cohesiveness), samt en øget self-efficacy (følelsen af øget kontrol og tro på egne evner) og agens i 

forældrerollen.  

 

9.2.1 Oplevelse af gruppesammenhængskraft 
I analysen fandt fremkom det, at alle 12 forældre fremhævede gruppen som værende en vigtig 

faktor i deres personlige forandring i form af, at gruppen gav dem støtte, øget ro og tro på sig selv. 

Forandringer der kan være et udtryk for en oplevelse af sammenhængskraft i gruppen. Ifølge Yalom 

(2005) defineres sammenhængskraft, som gruppemedlemmers følelse af sammenhold og 

engagement i gruppen, der opstår på baggrund af en oplevelse af at værdsætte andre i gruppen og 

blive værdsat, accepteret og støttet af andre gruppemedlemmer. Hertil kommer en følelse af at høre 

til i gruppen (ibid.). 

 

Idet forældrene i nærværende undersøgelse alle gav udtryk for, at gruppen var et trygt forum, hvor 

de frit kunne dele følelser og oplevelser med andre forældre, og hvor de samtidig har følt sig mødt 

med forståelse og accept, er der belæg for, at forældrene oplevede sammenhængskraft i gruppen.  

Ifølge Yalom (2005) vil sammenhængskraft i en gruppe medføre en øget følelse af selvtillid, 

selvværd og autonomi på grund af oplevelsen af øget accept og støtte. Netop effekten af 

sammenhængskraft synes bekræftet, idet forældrene giver udtryk for, at gruppen har været 

medvirkende til at give dem en følelse af ikke at være alene, øget ro og tro på sig selv, accept af 

barnets vanskeligheder, samt mindre skyld og dårlig samvittighed: 

 

Altså jeg kan jo høre på de beskrivelser, som de andre de kommer med […] med deres børn, 

nå men altså mit barn er ikke så meget anderledes […] det skaber måske dog alligevel en 

eller anden form for ro og accept af at jamen sådan er det, og det er ikke fordi, at vi har gjort 

det fuldstændig galt. (Interview 8, p. 11) 
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Ifølge Yalom (2005) skaber øget selvtillid og autonomi en øget risiko-tagen, refleksion og 

udforskning hos gruppemedlemmer. Dermed bliver forældrenes oplevelse af sammenhængskraft i 

gruppen i DUÅ betydningsfuld, idet den får betydning for forældrenes parathed til udvikling og 

læring af nye forældrestrategier. Således kan oplevelsen af sammenhængskraft få stor betydning for 

effekt i et forældretræningsprogram, da læring af nye forældrestrategier er afgørende.  

 

Særligt for forældre til børn med ADHD kan oplevelsen af sammenhængskraft i en gruppe få stor 

betydning, idet forældre til børn med ADHD i lavere grad oplever social støtte fra venner og familie 

end forældre til børn uden ADHD (Theule, 2012). Ifølge alle forældrene i nærværende undersøgelse 

gjorde oplevelsen af manglende støtte sig gældende før programmet. Støtte og accept i DUÅ-

gruppen bliver dermed afgørende for, at forældrene kan lære nye færdigheder. 

Behovet for social støtte fra gruppen i læringen af nye færdigheder, bekræftes i nærværende 

undersøgelse, hvor forældrene fremhæver gruppen som værende en vigtig faktor for læringens 

effekt. Her fremhæves det, at forældrene lærer af hinandens ideer og historier, der sætter gang i 

egne refleksioner og giver dem støtte, når de skal afprøve nye strategier:  

 

[Undervisning i gruppe, red.] har været godt, at man sådan kunne [høre, red.] […] hvad de 

andre har prøvet af, og få nogle ideer fra de andre […] det skal være i grupper, for at det 

giver effekt ja. [Hvis det ikke havde været i gruppe, red.] så havde du selvfølgelig fået 

teknikkerne, men du havde ikke fået ideer fra andre, så havde man kun stået med sine egne 

problemer og stadig følt sig alene i det. (Interview 1, p. 2) 

 

Forældrenes oplevelse af, at gruppen er afgørende for læringens effekt, underbygges af Spitzer et al. 

(1991 i Borden et al., 2010), der fandt, at gruppemedlemmer kan have svært ved at generalisere nye 

teknikker uden hjælp fra gruppens medlemmer i form af støtte, fælles problemløsning og forskellige 

eksempler i gruppen (ibid.). Faktorer der synes at øge gruppemedlemmernes forståelse for, hvordan 

nye færdigheder anvendes og generaliseres.  

Derudover kan gruppemedlemmer gennem feedback, selvrefleksion og selvobservation i gruppen 

blive bedre til at forstå styrker og svagheder ved egen adfærd, og hvordan de influerer på andres 

reaktioner, adfærd og følelser (Yalom, 2005). En bevidsthed som er vigtig, idet forældretræning har 

til hensigt at ændre uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, der opretholder negativ interaktionel 

samspil og adfærd i familien. En sådan bevidsthed er dermed afgørende for at bryde den negative 

spiral, familien kan være i. 
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Der kan således argumenteres for, at gruppen i DUÅ forældretræning faciliterer en 

sammenhængskraft i gruppen, der er medvirkende til at igangsætte en adaptiv spiral, hvor 

forældrene oplever, at deres forældreadfærd gøres bevidst og ændres gradvist, samtidig med at 

deres selvtillid øges qua positive og støttende responser i gruppen og derhjemme. Samtidig øges 

selvtillid og motivation til forandring ved gentagne oplevelser af mestring og accept i gruppen 

(ibid.). Forældrenes oplevelse af accept, støtte og sparring i gruppen kan således være medvirkende 

til en del af den personlige forandring, forældrene giver udtryk for i nærværende undersøgelse. 

Herunder øget selvværd, selvtillid og øget perciperet forældrekompetence, samt mindre skyld, skam 

og bekymringer.  

 

Faktorer af betydning for udvikling af gruppesammenhængskraft 

En af årsagerne til, at forældrene oplever sammenhængskraft i DUÅ, kan være, at DUÅ forsøger at 

skabe en gruppestruktur, der lægger vægt på reciprokke processer. At sammenhængskraft øges på 

baggrund af reciprocitet, kan begrundes med, at reciprocitet kan medvirke til at øge forældrenes 

engagement, idet forældrene får en følelse af at kunne bidrage aktivt i gruppen, at have betydning 

for andre, samt at deres ideer er vigtige og relevante (Borden et al., 2010). Engagement er netop en 

vigtig komponent i sammenhængskraft (Yalom, 2005). 

 

Sammenhængskraft i en gruppe afhænger dog ikke kun af gruppens struktur og reciprokke 

grundlag, men også af hvert enkelt gruppemedlem, og hvordan de interagerer i gruppen. Det 

skyldes, at gruppemedlemmernes indbyrdes støtte, forståelse og accept af hinanden kan have større 

effekt på gruppesammenhængskraft end terapeutens udviste accept (Yalom, 2005). Hermed kan 

man diskutere, om et gruppeformat kan være sårbart, hvis ikke den rigtige gruppesammensætning 

eller forældrenes engagement, motivation og kommunikationsevner er sikret på forhånd eller så 

hurtigt som muligt (ibid.). At gruppemedlemmernes individuelle manglende motivation kan have en 

negativ betydning for oplevelsen af effekten af gruppen, fremhæves af en fjerdedel af forældrene i 

nærværende undersøgelse. 

 

Flere faktorer har således indflydelse på udviklingen af sammenhængskraft, hvilket betyder, at 

gruppeformatet stiller store krav til terapeuten. I særlig grad det at styre gruppemedlemmernes 

taletid, så der ikke opstår frustration og modløshed i gruppen, hvormed følelsen af støtte fra og til 

andre i gruppen kan mindskes. Det kan influere på gruppemedlemmernes engagement. Manglende 

styring kan dermed forhindre eller mindske udvikling af gruppesammenhængskraft. Netop 
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manglende styring viste sig at være et tema i nærværende undersøgelse, hvor næsten halvdelen af 

forældrene (5/12) oplevede, at de manglede styring i gruppeundervisningen. Her oplevede nogle 

forældre, at andre gruppemedlemmer fik for meget taletid og kom til at fylde for meget i gruppen, 

hvilket fremkaldte irritation hos forældrene: 

 

Jeg tror det der med at være i gruppe, det er begge dele, det er både rigtig rigtig godt, men 

det kan også være en lille smule tungt en gang i mellem [...] nogen der har nogle problemer 

som, som fylder så meget for dem, at de måske kommer til at fylde rigtig meget i sådan en 

gruppe [...] (Interview 7, p. 9) 

 

Særligt styring i en gruppe kan blive vigtigt i forhold til forældre til børn med ADHD, idet de har en 

højere risiko for selv at have ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder. Ifølge Sounga-Barke et 

al. (2002) kan forældre-ADHD betyde, at forældrene kan opleve en mindre stærk terapeutisk 

alliance og i højere grad være desorganiserede, argumenterende og afbryde i en 

gruppesammenhæng. Man kan således forestille sig, at øget styring, i forhold til taletid og 

kommunikation gruppemedlemmerne imellem, bliver særlig vigtigt for effekt i forhold til øget 

sammenhængskraft i en gruppe med forældre til børn med ADHD.  

I nærværende undersøgelse gav to forældre endvidere udtryk for, at der var for lidt tid til at 

adressere familiens specifikke udfordringer og fremskridt, og de foreslog, at et par individuelle 

samtaler ville være gavnligt undervejs i gruppeforløbet. Det kan underbygges af, at fleksibilitet især 

kan være hensigtsmæssig ved behandling af børn med ADHD grundet forstyrrelsens heterogene 

udtryk (Steinhausen, 2011). Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt gruppebaseret 

forældretræning altid er hensigtsmæssigt, idet gruppebehandling tillader mindre tid til fordybelse af 

de enkelte forældres problemstillinger og dermed til fleksibilitet og individualisering af 

behandlingen.  

 

Der er blevet argumenteret for, at en del af forældrenes personlige forandring kan forklares ved en 

oplevet gruppesammenhængskraft, der medvirker til øget selvtillid, refleksion og motivation til 

læring af nye færdigheder. 

Næsten halvdelen af forældrene giver dog udtryk for en dobbelthed omkring gruppeformatet, hvor 

gruppen på den ene side bidrager til social støtte og accept, og på den anden side kan give anledning 

til frustration, mindre taletid og mindre fokus på egne problemstillinger.  
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9.2.2 Øget self-efficacy og agens  
I analysen fremkom det, at alle 12 forældre efter programmet oplevede en øget følelse af sikkerhed 

og forældrekompetence. I det følgende diskuteres, hvorvidt denne forandring er et udtryk for en 

øget grad af self-efficacy og agens i forældrerollen, hvilket kan være medvirkende til en øget 

anvendelse af hensigtsmæssige forældrestrategier. 

 

Alle forældre gav i nærværende undersøgelse udtryk for, at de inden programmet havde en følelse 

af magtesløshed og af ikke at vide, hvad de skulle stille op, eller hvilke strategier de skulle anvende 

i forhold til deres barn. At de som forældre til et barn med ADHD i højere grad oplevede lavere 

forældrekompetence stemmer overens med forskningen, der indikerer, at forældre til børn med 

ADHD i højere grad vurderer barnets udadreagerende adfærd som negativ og udenfor deres kontrol 

og derfor oftere giver op i forhold til at håndtere barnets adfærd (Lees & Ronan, 2008). 

Det forældrene særligt fremhæver som en forandrende faktor ved forældretræningsprogrammet er, 

at de som forældre har fået handlemuligheder og kontrollen tilbage. Det at have handlemuligheder 

og opleve, at teknikkerne virker på barnet, er, ifølge forældrene, medvirkende til at øge roen og 

troen på sig selv som forælder: 

 

[Jeg har, red.] fået helt klart en sikkerhed, og jeg har ingen frustrationer, jeg ved lige præcis, 

hvordan jeg skal takle ham i alle situationer [...] Jeg føler jeg har fuldstændig styr på ham. 

Den følelse havde jeg ikke, da jeg startede programmet […] (Interview 5, p. 18) 

 

Oplevelsen af at have handlemuligheder kan være udtryk for en følelse af øget agens i eget liv og 

omgivelser. Agens defineres som oplevelsen af at kunne handle på sine omgivelser, samt oplevelsen 

af at ens handlinger kan føre til opnåelsen af et ønsket resultat (Bandura, 1989). Øget agens kan 

derfor medføre en øget ansvarsfølelse samt motivation for handling og kan betyde, at forældrene i 

højere grad vil handle i forhold til håndtering af barnets adfærd frem for at give op.  

En øget følelse af kontrol over egne handlinger og omgivelser – agens, fordrer en tro på egne 

kompetencer i form af self-efficacy (ibid.). 

Forældrene giver netop udtryk for en øget oplevelse af at tro på og have sikkerhed i, at det, de gør, 

virker, hvilket er i overensstemmelse med definitionen af self-efficacy, som beskriver at følelsen af 

mestring faciliterer øget self-efficacy (jf. Bandura, 1989): ”[...] Før følte jeg mig totalt magtesløs, 

jeg anede ikke hvad jeg skulle stille op. Men nu ved vi faktisk, hvad der virker, for det kan vi jo se, 

hvad der virker på X ikke? [...]” (Interview 5, p. 10).   
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Forældrene giver endvidere udtryk for at blive mere motiverede og selvsikre af at opleve 

teknikkerne virke på barnets adfærd. Det tyder på, at den oplevede effekt af at anvende de nye 

teknikker, giver forældrene en oplevelse af at mestre forældrestrategierne, som giver dem mod på – 

og motivation til at anvende dem i fremtiden.  

Derudover medfører øget agens og self-efficacy større motivation og mod på at afprøve nye 

strategier samt at fastholde dem over tid. Øget self-efficacy og agens bliver dermed afgørende i et 

forældretræningsprogram, hvor forældrene fungerer som ”behandlere” for eget barn, hvormed de 

har ansvaret for implementeringen og fastholdelsen af teknikker. Således kan forældrene blive 

facilitator for god implementering og fastholdelsen af effekt. 

 

Endvidere er øget self-efficacy og agens medvirkende til oplevelse af øget grad af kontrol over 

kognitive og omgivende stimuli, hvilket er afgørende for lavere grad af stress og depressive 

symptomer (Bandura, 1989). Et lavere stress- eller depressionsniveau kan have indflydelse på 

forældrenes evne til effektivt at implementere nye forældrestrategier (Chronis et al., 2004). 

Samtidig kan øget oplevelse af kontrol over stimuli medføre øget selvregulering (Bandura, 1989). 

Det begrundes med, at menneskers erfaringer med mestring og kontrol af situationer danner 

modeller for fremtidig adfærd. Modeller som medfører evnen til at forberede eller planlægge 

fremtidige reaktioner og dermed regulere og korrigere adfærd (ibid.). For at adfærden reguleres i 

overensstemmelse med modellerne, kræver det dog en vis grad af self-efficacy og agens, idet det er 

nødvendigt med en tro på – og motivation for, at adfærden kan udføres og medføre det ønskede 

resultat (ibid.). 

At øget self-efficacy og agens kan medføre øget selvkontrol og selvregulering, blev bekræftet af 

flere forældre (3/12) i nærværende undersøgelse. De gav udtryk for, at de før programmet havde en 

tendens til at gå i konflikt med deres barn og gå med op i arousalniveau, men at de efter 

programmet er blevet bedre til at forberede sig på situationen, bevare roen og anvende en 

hensigtsmæssig teknik: En far fortæller: ”[…] ja jeg er blevet bedre til at begynde at løse den der 

konflikt, og så redde den før….jeg bliver helt tosset...” (Interview 7, p. 5).  

Det tyder på, at forældrenes øgede agens og self-efficacy kan skabe en øget selvregulering hos 

forældrene i kraft af erfaringer med mestring og kontrol med at håndtere barnets adfærd via 

hensigtsmæssige forældrestrategier. De hensigtsmæssige forældrestrategier bliver dermed model for 

virksom adfærd i fremtidige situationer, hvorfra uhensigtsmæssig adfærd kan korrigeres og 

reguleres (ibid.).  
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Forældrenes udvikling af følelses- og adfærdsregulering er væsentlig, idet man med baggrund i The 

Coercion Model (Scaramella & Leve, 2004) kan argumentere for, at forældre til børn med ADHD i 

højere grad vil udvikle maladaptiv regulering af adfærd og følelser på grund af barnets høje 

arousalniveau. Forældrene vil dermed indgå i flere uhensigtsmæssige interaktioner med barnet, som 

kan medvirke til opretholdelsen af adfærdsproblemer i familien. 

 

Det tyder således på, at forældrene i nærværende undersøgelse oplever en øget følelse af agens og 

self-efficacy fra før til efter programmet. Forandringen kommer til udtryk i en oplevelse af øget 

sikkerhed og kompetence i forældrerollen, samt i øget selvregulering og selvkontrol. Self-efficacy 

og agens er afgørende faktorer for, at forældrene motiveres til at implementere og anvende nye 

færdigheder, samt for en vedvarende indsats. 

Dermed bliver øget agens og self-efficacy afgørende for at kunne igangsætte og bibeholde en 

adaptiv spiral i forhold til forældrenes positive strategier og interaktioner med barnet, der har 

indflydelse på udvikling og vedligeholdelse af hensigtsmæssig adfærd hos dem selv og barnet. 

Derfor bliver det afgørende, hvad der er med til at udvikle øget self-efficacy og agens hos 

forældrene i DUÅ-programmet. 

 

Udvikling af self-efficacy og agens i DUÅs metode 

På baggrund af forældrenes oplevelse af øget sikkerhed og kompetence og dermed øget self-

efficacy og agens, synes metoden i DUÅ forældretræning at fremme self-efficacy og agens.  

DUÅs fokus på sociale indlæringsprincipper, der særligt lægger vægt på at sikre forældrenes 

oplevelse af sikkerhed og mestring af de forskellige teknikker via vignetter, rollespil, 

hjemmeaktiviteter og en anerkendende tilgang til forældrene, kan være væsentlige faktorer. Ifølge 

social indlæringsteori er netop øvelse og mestring en nødvendighed for internalisering af ny adfærd 

og self-efficacy. 

I nærværende undersøgelse fremhæver flere forældre rollespil (7/12) og vignetter (5/12) som 

gavnlige, idet teknikkerne er med til at forberede dem på, hvordan de skal håndtere deres barn i 

forskellige situationer. Samtidig opmuntres og roses forældrene af gruppelederen ved 

hensigtsmæssig adfærd, hvormed forældrene kan observere hinandens belønnende adfærd. 

Forældrenes adfærdsændringer kan derudover facillitere positive responser og billigelse i gruppen. 

Rollespil og vignetter medvirker således til at forberede forældrene, samt give dem en oplevelse af 

mestring og sikkerhed af nye færdigheder i gruppen, inden de skal implementeres i hjemmet, 
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således forældrene i højere grad vil opleve succes og mestring i hjemmet. Det øger forældrenes 

selvtillid og motivation til forandring, hvilket øger følelsen af self-efficacy. 

Herudover fremhæver størstedelen af forældrene (9/12) hjemmeaktiviteter, idet det har tvunget dem 

til at implementere teknikkerne i hjemmet, hvorefter de har set effekten af dem. Hermed bliver 

hjemmeopgaverne grobund for forældrenes mestringsoplevelser med håndtering af barnet og for 

oplevelsen af at kunne kontrollere bestemte adfærdsmæssige udfald. 

Psykoedukationen fremhæves samtidig af alle 12 forældre, da øget viden om ADHD har givet dem 

større forståelse for barnets udviklingsniveau og hvilke reaktioner, de kan forvente fra barnet, samt 

hvilke krav de kan stille med et godt resultat i sigte. Forældrene oplevede, at det gjorde det muligt 

for dem at tænke fremad og forberede sig på barnets adfærd og dermed bevare roen. Samtidig gav 

det dem en oplevelse af muligheden for at ændre barnets adfærd:  

 

Altså have lært at være, hele tiden tre skridt foran […] og tænke ting fremad […] hvad er det 

vi skal være forberedt på, eller have forberedt vores søn på […] det har bare givet en helt 

helt anden ro altså. (Interview 12, p. 7) 

 

[…] jeg tror hans fars og mit syn på ham er blevet mere sådan, er blevet ændret, og ja man 

har fået mere blod på tanden til, at det godt kan ændres, og at han godt kan lære nogle ting 

[…] (Interview 9, s. 5) 

 

Psykoedukation kan medvirke til udvikling af den oplevede øgede agens hos forældrene, idet de 

bliver i stand til at aflæse barnets adfærd og forberede sig på barnets reaktioner. Det kan medføre 

øget følelse af at kunne håndtere barnets adfærd og svære situationer. Hertil kommer, at viden om 

barnets udviklingsniveau kan medføre ændrede forventninger og krav til barnet, som barnet i højere 

grad kan opfylde og respondere positivt på, hvorfor forældre i højere grad kan opleve mestring og 

kontrol i håndteringen af barnets adfærd.  

Undervisningen i DUÅ synes dermed at være medvirkende til udvikling af self-efficacy ved at sikre 

læring af nye færdigheder via modellæring og belønning, samt ved at skabe en oplevelse af 

mestring af teknikkerne. Hertil kommer det ekstra element – psykoedukation, som er tilføjet i 

udgaven af DUÅ på Center for ADHD, der kan medvirke til øget følelse af agens hos forældrene. 

 

Der er blevet argumenteret for, at forældrene oplever en øget agens og self-efficacy ved endt 

forældretræning. Det er endvidere blevet beskrevet, hvordan self-efficacy og agens bl.a. øges i kraft 
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af DUÅs fokus på at sikre forældrenes følelse af mestring af nye færdigheder, samt forståelse for 

barnets ADHD-adfærd.  

Fokus i DUÅs undervisningsmetode på self-efficacy og agens er afgørende for forældrenes 

motivation til at implementere og vedligeholde nye adfærdsstrategier i hjemmet, samt i forhold til at 

regulere uhensigtsmæssig adfærd og emotioner i interaktioner med barnet (Bandura, 1989). På den 

måde bliver en personlig forandring hos forældrene, i form af øget self-efficacy og agens, afgørende 

for, at der kan ske en vedvarende forandring hos barnet. Samtidig skal den personlige forandring 

være robust for at kunne fastholde indsatsen.  

 

Robust self-efficacy 

Ifølge Bandura (1989) kan self-efficacy hurtigt falde efter oplevet fiasko eller tilbagegang, hvormed 

troen på egne evner mindskes og graden af indsats dermed falder. Forældretræning kan blive sårbar, 

hvis self-efficacy ikke opnås i tilstrækkelig grad, eller hvis den falder undervejs og/eller efter 

programmet, fordi det har betydning for forældrenes indsats og vedholdenhed. Det bliver dermed 

afgørende med effektive copingstrategier, der kan medvirke til at genoprette troen på egne evner, 

hvor særligt stress og depression kan medvirke til lavere perciperet self-efficacy (ibid.). 

Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved forældretræningens vedvarende effekt og robusthed – 

særligt i forhold til forældre til børn med ADHD. Det begrundes med, at disse forældre i højere grad 

oplever stress og depressive symptomer (Lees & Ronan, 2008), hvormed de kan have tendens til 

maladaptive copingstrategier, som medfører mindre robust self-efficacy. Derudover kan forældre-

ADHD have en negativ effekt på forældrenes følelse af self-efficacy og vurdering af egne evner 

(Sonuga-Barke et al., 2002). 

 

En sådan sårbarhed opleves hos halvdelen af forældrene (6/12), idet de oplevede, at barnets positive 

udvikling stoppede i løbet af programmet, og vanskeligheder fra før programmet vendte tilbage. 

Forældrene gav udtryk for, at tilbagegangen skete i forbindelse med skift såsom skilsmisse, et nyt 

barn mm.  

Det kan tyde på, at graden af self-efficacy opnået i løbet af DUÅ ikke er tilstrækkelig og/eller nemt 

påvirkes af indre eller ydre faktorer såsom skift i familien. Følelsen af kontrol og tro på egne evner 

kan altså falde, når nye og mere problemfyldte situationer opstår. Det kan således diskuteres, om 

forældre, der i højere grad vil opleve maladaptive coping strategier og lavere perciperet self-

efficacy i udfordrende situationer, bliver forberedt tilstrækkeligt i løbet af programmet til disse 

udfordringer.  
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Dette understreges af tre forældre, der gav udtryk for et ønske om at blive ringet op af en underviser 

i løbet af ugen for at holde gejsten og motivationen oppe, samt for bedre at kunne implementere 

teknikkerne. Sonuga-Barke et al. (2002) understreger behovet for støtte til implementering af 

teknikker hos forældre til børn med ADHD, idet de i højere grad vil have vanskeligheder ved at 

overholde programmet og dets instruktioner, samt at implementere nye forældreteknikker. Det 

begrundes med, at den forældregruppe ofte selv lider af ADHD. 

At nogle af forældrene i nærværende undersøgelse kan besidde en mindre robust self-efficacy efter 

endt program, indikeres endvidere af, at forældrene gav udtryk for, at et opfølgningsprogram ville 

være gavnligt, hvor man kunne møde gruppen igen og få repeteret teknikkerne: 

 

[…]  det der med ligesom og mødes igen og lige få det, altså det er også noget med og blive 

ved med at bruge det man har lært [...] jeg ville ligesom holde gløden tændt [...] den ville 

være der i noget længere tid. Men jeg ville også synes at det var spændende at sådan lige at 

få repeteret nogle af tingene, men også at møde nogle af de andre og måske lige høre, 

hvordan har I så arbejdet med det, hvordan er det gået for jer, det synes jeg måske kunne 

være rigtig godt [...] (Interview 8, p. 22) 

 

Man kan forestille sig, at forældrene mærker en usikkerhed i, at de efter endt program igen skal stå 

på egne ben. Den usikkerhed synes at være en usikkerhed på, om de kan bevare motivationen og 

den viden og færdigheder, de har lært i løbet af programmet. Det kan tolkes som en lavere tro på 

egne kompetencer efter programmet og dermed en lavere perciperet self-efficacy.  

Usikkerheden kan opstå, idet forældrene efter endt program ikke længere er en del af en gruppe, 

hvor de kan få støtte og sparring. Da forældre til børn med ADHD i lavere grad oplever støtte fra 

venner og familie (Theule, 2012), kan forældrene efter endt program således risikere at miste den 

følelse af støtte fra omgivelserne, der jf. afsnit 9.2.1 er medvirkende til at opretholde forældrenes 

selvtillid og tro på egne evner. I så fald kan det være gavnligt at DUÅ fokuserer på at hjælpe 

forældrene til at facillitere et støttende netværk, der rækker ud over programmet.  

Udover at self-efficacy kan påvirkes af forældres copingstrategier og oplevelsen af støtte, kan 

mindre robust self-efficacy også være påvirket af DUÅs undervisningsmetode, da den er 

medvirkende til udvikling af self-efficacy.  

Her giver over halvdelen af forældrene (7/12) udtryk for, at brugen af vignetter kunne forbedres, da 

det ville have været gavnligt med flere vignetter og mulighed for at se dem hjemme. Samtidig blev 

vignetterne kritiseret af to forældre for at være for amerikanske og urealistiske. Det kan være et 
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udtryk for, at forældrene manglede modeller for adfærd, de kunne relatere sig selv og familien til, 

og dermed internalisere og anvende.  

Halvdelen af forældrene fandt rollespil udfordrende og havde svært ved at deltage i dem. Det kan 

medføre, at forældrene får en lavere grad af sikkerhed og mestringsfølelse i de nye færdigheder. I 

forlængelse heraf oplevede en fjerdedel af forældrene, at det var vanskeligt at implementere de 

forskellige teknikker derhjemme. Det hang bl.a. sammen med for lidt tid i hverdagen, at 

teknikkerne ikke syntes at være i overensstemmelse med forældrenes egne overbevisninger, eller at 

forældrene tvivlede på teknikkernes virkning på deres barn. Dermed kan der opstå en barriere for 

forældrenes adfærdsmæssige forandring, der kan medføre færre oplevelser af mestring og kontrol 

med barnet og dermed en mindre robust self-efficacy og agens. 

 

Man kan derfor argumentere for, at det kan være hensigtsmæssigt at udvide 

forældretræningsprogrammet med fokus på vedligeholdelse af forældrenes perciperede self-efficacy 

og agens. Det kunne evt. være med overbygningsmodulet ADVANCE. Overbygningen adresserer 

risikofaktorer i familien som depression, ægteskabsproblemer, copingevner og manglende social 

støtte (Webster-Stratton, 2001). Samtidig kunne støtte i forældrenes netværk facilliteres, så 

forældrene kan få den optimale støtte og sparring efter endt forældretræning. Faktorer der netop kan 

medvirke til opretholdelse af perciperet self-efficacy (Bandura, 1989). 

 

Til trods for den indikerede mindre robuste self-efficacy og sikkerhed efter endt program, gav alle 

forældre udtryk for, at de efter programmet følte sig bedre rustet til fremtidige udfordringer og til at 

vende tilbage på rette spor ved mulig tilbagegang. Det indikerer, at forældrene ved endt program 

oplevede self-efficacy og at DUÅ dermed behandler på forældres self-efficacy og agens. Hvorledes 

den forbliver stabil over tid, kunne være spændende at undersøge. Et studie af Webster-Stratton et 

al. (2013) indikerer, at DUÅ har en vedvarende effekt efter et års follow-up hos både forældre og 

barn. De resultater er dog ikke sammenlignet med kontrolgruppe, og forældrene i undersøgelsen 

modtog både BASIC og ADVANCE programmet samtidig med at børnene modtog 

børnetræningsprogrammet. Det kan have haft positiv indflydelse på den vedvarende effekt af 

programmet. Endvidere havde næsten halvdelen af forældrene modtaget anden behandling i follow-

up perioden, hvilket kan indikere, at DUÅ programmet til forældre til børn med ADHD ikke altid er 

tilstrækkeligt for vedvarende effekt. 
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9.2.3 Positivity bias 
Alle forældre i nærværende undersøgelse oplevede en positiv effekt hos dem selv som forældre, hos 

barnet og i familien. Samtidig gav alle forældre udtryk for at føle sig rustet til fremtidige 

udfordringer.  

De overvejende positive fund vil i det følgende blive diskuteret på baggrund af teorien om positivity 

bias23, der defineres som tendensen mod det positive (Peeters, 1971). En sådan tendens kan opstå på 

baggrund af hjernens simplificering af information ved at forme den, så den bliver konsistent med 

præeksisterende kognitive strukturer og information (ibid.). Derefter testes den dannede hypotese i 

virkeligheden, ofte ved at lede efter så mange bekræftende tilfælde som muligt for at opretholde den 

positive virkelighed (ibid.). 

Forældrene har i nærværende undersøgelse givet udtryk for betydningen af, at DUÅ er 

evidensbaseret og testet på mange børn, hvilket giver dem en sikkerhed i, at teknikkerne virker. 

Inden programmets start havde alle forældrene forventninger til, at DUÅ ville have en positiv effekt 

på deres barn og dem som forældre. Det kan indikere, at forældrene er gået ind til programmet med 

en præeksisterende kognitiv struktur, der indeholder en hypotese om, at DUÅ programmet virker. 

Det kan medføre, at forældrene i nærværende undersøgelse i løbet af – og efter programmet 

ubevidst vil være orienteret mod at opfange de positive elementer i deres egen og barnets adfærd, 

der indikerer programmets succes.  

 

Samtidig lægger DUÅ vægt på en anerkendende tilgang til barnet og forældrene med vægt på 

styrker fremfor begrænsninger. Et fokus som kan udvide den eksisterende kognitive struktur, 

således at forældrene får hypotesen om, at både de som forældre og barnet er kompetente. Den 

hypotese kan derefter danne base for yderligere successcanning hos forældrene i forhold til at finde 

styrker og kompetencer hos dem selv og barnet. At det er tilfældet indikeres i nærværende studie, 

hvor næsten alle forældre (10/12) gav udtryk for, at de i højere grad tager udgangspunkt i barnets 

styrker og i højere grad ser barnets adfærd fra nye og mere positive perspektiver, hvilket begrundes 

med DUÅs anerkendende tilgang.   

Positivity bias er samtidig medvirkende til at opretholde et positivt selvbillede via positive 

illusioner (Mezulis, Abramson, Hyde & Hankin, 2004). Det kaldes self-serving bias og indebærer, 

at mennesker er mere tilbøjelige til at attribuere positive udkom til én selv og egen indsats, hvilket 

hyppigere forekommer hos mennesker med lavere grad af depressive symptomer (ibid.).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Begrebet oversættes ikke, da der ikke findes et passende dansk begreb 
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Self-efficacy og agens synes at indebære følelsen af kontrol over positive udkom, hvorfor man kan 

argumentere for, at self-efficacy og positivty bias nemt kan forveksles. Dertil kommer, at en øget 

self-efficacy medfører en lavere grad af depressive symptomer. Det kan betyde, at en øget self-

efficacy og agens hos forældrene kan medføre, at forældrene vil indgå i self-serving bias, hvormed 

de i højere grad vil opretholde et positivt selvbillede. Hvis det er tilfældet, kan det være med til 

forklare, hvorfor alle forældre giver udtryk for, at de føler sig rustet til at håndtere fremtidige 

situationer til trods for udtryk om usikkerhed og mindre robust self-efficacy. 

Forældres positive vurdering af sig selv kan tilmed have betydning for, hvordan de vurderer barnet, 

idet forældre anvender egen position som udgangspunkt for vurdering. Jo mere optimistisk forældre 

vurderer sig selv, jo mere optimistisk vil de vurdere barnet (Lagatutta, Sayfan & Bamford, 2012). 

Øget self-efficacy og agens hos forældrene kan dermed føre til, at forældrene i højere grad vil 

percipere barnets adfærd positivt. Forældrene giver i nærværende undersøgelse udtryk for, at synet 

på deres barns adfærd er ændret, når adspurgt om hvad der har medvirket til forandring:  

 

Jeg tror i virkeligheden, at det er vores syn på det hele, der er anderledes, altså at i stedet for 

sådan åhh nu gør han sådan og sådan, så har man kunne […] se det fra en anden vinkel og 

ikke bare følt at nu gør han det igen, det bliver aldrig bedre, men set at der var nogle 

muligheder […]. (interview 9, s. 5) 

 

Positivity bias kan således være en del af forklaringen på, at effekten af 

forældretræningsprogrammer oftere rapporteres højere ved forældrerapportering end ved 

observation af barnets adfærd (eg. Lee et al. 2012). Samtidig har forældre til børn med ADHD i 

højere grad depressive – eller stresssymptomer, symptomer der ofte medfører negativity bias 

(Lagatutta et al., 2012), som øger fokus på negativ information. Det kan betyde, at forældrene inden 

et forældretræningsprogram kan opleve barnets adfærdssymptomer mere negative og problematiske 

end fx lærere eller observander, hvilket kan skabe grundlag for en oplevelse hos forældrene af en 

større forandring af barnets adfærd. Positivity bias kan dog samtidig ses som en positiv effekt af 

forældretræningsprogrammet, idet positive forventninger og et øget positivt syn på sig selv og 

barnet er med til at fremme forældrenes tro på egne evner og motivation for at gennemføre 

programmet, samt implementering og fastholdelse af teknikker, hvilket er vigtigt for effekt af 

forældretræning. 
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9.3 Diskussion af forandring hos barnet 
I det følgende vil det blive diskuteret, hvorvidt de oplevede forandringer hos barnet kan være et 

udtryk for øget selvregulering, bedre arbejdshukommelse, øget mentaliseringsevne og tilknytning 

hos barnet. Samtidig diskuteres det, hvorvidt DUÅ behandler på ADHD-kernesymptomerne 

uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet.  

 

9.3.1 Øget selvregulering og bedre arbejdshukommelse 
I analysen fremkom det, at størstedelen af forældrene (11/12) fortæller om større ro, øget 

koncentrationsevne, øget tålmodighed og færre raseriudbrud hos barnet. Samtidig fortæller 7 ud af 

12 om øget bevidsthed hos barnet omkring egne følelser og handlinger. Forandringer som kan være 

udtryk for øget evne til selvregulering hos barnet og/eller resultat heraf. Selvregulering kan ifølge 

Barkley (1997) opdeles i emotionel og motivationel regulering. I det følgende vil det ud fra The 

Coercion Model (Scaramella & Leve, 2004), Sonuga-Barkes teori (2002) og DUÅs metode blive 

diskuteret, om forandringerne kan være resultat af øget emotionel – og motivationel regulering. 

Samtidig diskuteres det, om fokus på øget selvregulering er tilstrækkeligt i forhold til behandling af 

ADHD-kernesymptomer.  

 

Ifølge Scaramella og Leve (2004) vil evnen til emotionsregulering hos barnet forøges i takt med en 

mindre streng og hård opdragelsesstil samt øget ros og anerkendelse. Som redegjort for i afsnit 

3.1.1 peger The Coercion Model (Scaramella & Leve, 2004) på, at der foregår en reciprocitet 

forældre-barn imellem. Herunder at barnets evne til selvregulering øges, hvis forældrene skaber et 

miljø for barnet, hvor emotionel arousal mindskes samtidig med at barnet støttes og guides. Et 

forbedret miljø for barnet vil gøre det nemmere for forældrene at håndtere barnet, så det ikke føles 

nødvendigt at have en hård og streng tilgang til barnet. At man i DUÅ lærer forældrene en mere 

hensigtsmæssig opdragelsesstil, hvor de møder barnet med anerkendelse, ros, konsekvent 

grænsesætning og en forståelse for barnets vanskeligheder, kan betyde, at forældrene kan mindske 

emotionel arousal i miljøet omkring barnet samt støtte og guide det. Ifølge Scaramella og Leve 

(2004) er det forældrenes positive eller neutrale affekt, der kan reducere intensiteten af barnets 

negative emotionelle arousal, hvor negativiteten i hård opdragelsesstil øger barnets emotionelle 

arousal. Øget arousal kan medføre, at barnet har svært ved at forstå og modtage forældrenes 

beskeder, hvormed barnet lader til ikke at ville gøre, som forældrene forlanger, hvilket kan føre til 

et øget konfliktniveau. Barnet kan derimod via en positiv opdragelsesstil internalisere 

hensigtsmæssige adfærdsmønstre, hvormed barnet opnår øget emotionsreguleringsevne. Øget 
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emotionsregulering kan være med til at forklare forældrenes oplevelse af forøget ro, bevidsthed om 

egne følelser og handlinger, tålmodighed og koncentrationsevne samt færre raseriudbrud. En 

forælder fortæller om sit barn at: 

 

[nu, red.] kan min søn faktisk også godt selv tackle den der, altså når han får et nej, den der 

vrede som han nu får, han tackler det faktisk også bedre selv, altså han er sur, men det er på 

en anden måde […] men [når, red.] han bliver sur nu, og så går han egentlig bare sådan lidt 

måske for sig selv, hvis det lige er det, han har behov for […] så kommer han ind, når han er 

klar igen. (Interview 12, p. 15 og p. 16)  

 

Analyseres nærværende undersøgelses resultater ud fra The Coercion Model (Scaramella & Leve, 

2004) underbygges det, at DUÅ forældretræning kan være med til at øge barnets evne til 

emotionsregulering, som ofte er forringet hos børn med ADHD (jf. afsnit 2.0). Samtidig kan 

teknikkerne i DUÅ være med til at underbygge, at der er fokus på barnets emotionsreguleringsevne. 

Forældrene lærer, hvordan de kan øve emotionel regulering bl.a. via coaching af hensigtsmæssige 

udtryk af følelser med barnet, afslapningsteknikker, genkendelse af tegn på dysregulering, 

ignorering og indøvning af sætninger, barnet kan sige til sig selv, hvis det mærker tegn på 

dysregulering. Samtidig lærer forældrene strategier til hensigtsmæssig håndtering af 

konfliktsituationer, hvormed forældrene bliver rollemodeller for barnet i forhold til emotionel 

regulering.  

 

Desuden kan man argumentere for, at barnets evne til motivationel regulering trænes via de 

teknikker, forældrene anvender, herunder ros, belønning og opmuntring. Forældrene lærer at give 

børnene korte opgaver, hvilket sammen med ros og belønning kan hjælpe barnet til at være 

motiveret. Barnet skal ifølge Barkleys – (1997) og Sonuga-Barkes (2002) teorier netop motiveres 

via ydre stimuli. Med tiden vil teknikkerne ifølge social indlæringsteori (Bandura, 1989) ændre 

barnets selvreguleringsevne via principperne om operant betingning, idet barnet med tiden vil 

internalisere den ydre regulering og dermed have mindre behov for ydre regulering og motivation 

(jf. teorien om neuroplasticitet). I nærværende undersøgelse fortæller en far til en 5-årig pige om 

forskellen fra før til efter programmet, hvilket kan pege på en bedre indre motivationel regulering:  

 

[…] hun var jo bare urolig […] hun har haft svært ved at koncentrere sig om noget i ret lang 

tid. Nu […] kan hun faktisk SELV sidde og se fjernsyn […] altså hun er blevet meget mere 
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tryg, og jeg er sikker på […] at hun har fundet en større ro i sig selv […] en helt anden ro 

end hun har haft før, […] sådan rent fagligt, der vokser hun også…[…] så sådan den helt 

store forskel fra før programmet og så til nu, det er ro og fordybelse. (Interview 7, p. 13) 

 

Ifølge Sonuga-Barkes teori (2002) om delay aversion tyder det på, at barnets ADHD-

kernesymptomer kan mindskes, hvis barnet lærer motivationel regulering. Det begrundes med, at 

barnet vil blive mindre impulsivt (have mindre lyst til at vælge aktualitet og øjeblikkelig 

belønning), hvis det bliver bedre til at vente på tur. Samtidig vil hyperaktivitet og uopmærksomhed 

mindskes, fordi barnet ikke har behov for at kompensere for ubehaget ved at vente. Derudover vil 

positiv forældrestil ifølge Sonuga-Barke (2002) være med til at skabe et miljø for barnet, hvor delay 

aversion med tiden kan udslukkes. Man kan således formode, at ADHD-vanskelighederne vil 

mindskes.  

 

Ovenstående indikerer, at DUÅ har fokus på selvregulering herunder både emotionel – og 

motivationel regulering. Samtidig kan det ud fra The Coercion Model (Scaramella & Leve, 2004) 

og Sonuga-Barkes teori (2002) tyde på, at øget selvregulering kan resultere i færre ADHD-

symptomer, herunder både kernedeficits (uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet) og 

selvreguleringsvanskeligheder. I så fald kan man argumentere for, at DUÅ forældretræning 

behandler på barnets kernedificits. Det underbygges af forældrenes oplevelse, som peger på, at de 

oplever et barn i større ro med bedre koncentrations- og fordybelsesevne, tålmodighed og evne til at 

vente på tur samt med færre raseriudbrud.   

En mor fortæller om sit barns koncentrationsevne og vedholdenhed:  

 

... [Hun, red.] kan sidde længere tid i en leg og sådan noget, så på den måde er hun blevet 

bedre til at koncentrere sig, og har, ja hvad skal jeg sige, hun er også blevet mere glad […] 

hun hviler bare mere i sig selv, og blevet mere rolig, vi kan få hende til at sidde og spise et 

helt måltid, få hende til at blive på stolen, og det kunne vi ikke før. (Interview 1, p. 3)     

 

Man kan dog diskutere, om fokus på øget selvregulering er tilstrækkeligt i forhold til behandling af 

ADHD. Ifølge Barkleys teori (1997) er ADHD-symptomerne ikke kun resultat af dårlig 

selvregulering men også et resultat af bl.a. forringet arbejdshukommelse. Det medfører, at barnet 

kan have svært ved at holde information i hovedet, hvormed det får svært ved at planlægge, 

overskue fremtidige konsekvenser, imitere lange sekvenser, organisere information og justere 
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adfærd ud fra tidligere fejl (ibid.). I DUÅ lærer forældrene ikke metoder til direkte træning af 

arbejdshukommelsen. Børns arbejdshukommelse kan ifølge et studie af Klingberg et al. (2005) 

trænes direkte via computerprogrammer, som både indeholder spatiale og verbale opgaver. Det vil 

resultere i, at barnets opmærksomhedsevne skærpes, og dets IQ forhøjes (ibid.). Man kan dog 

argumentere for, at der i DUÅ er indirekte fokus på træning af arbejdshukommelsen igennem 

træningen af barnets akademiske færdigheder. Det begrundes med, at akademiske vanskeligheder 

bl.a. opstår på baggrund af forringet arbejdshukommelse, herunder at barnet har svært ved at holde 

information i hovedet i længere tid ad gangen (Barkley, 1997). Fokus på træning af det kan dermed 

formodes at træne den bagvedliggende deficit. Forældrene trænes endvidere i at hjælpe barnet med 

at lære at lytte, følge instruktioner og ikke give op overfor svære aktiviteter. Det trænes især via 

teknikkerne coaching, ros, belønning og opmuntring. Herved kommer adfærdsmæssige 

konsekvenser af dysfunktion i arbejdshukommelsen i fokus. Samtidig lærer forældrene at bruge 

visuelle cues til at hjælpe barnet med at huske, hvormed barnet får redskaber, der kan hjælpe med at 

kompensere for dets vanskeligheder.  

Derudover lægger DUÅ vægt på, at forældrene skal hjælpe barnet til at skabe struktur bl.a. ved at 

lave skemaer og have rutiner, hjælpe barnet til at holde orden i legetøjet mm., hvormed der skabes 

den ydre struktur, barnet ifølge Barkley (1997) har behov for, for at kompensere for deficits i 

arbejdshukommelsen. Barnet vil med tiden internalisere den ydre struktur og dermed skabe indre 

struktur, hvorved arbejdshukommelsen styrkes (ibid.). I nærværende undersøgelse fortæller en 

forælder, at hun oplever, at hendes søn efter programmet har mere indre kontrol. Hun siger: ”Så der 

er lige sådan lidt, der er lidt mere kontrol inde i ham.” (Interview 10, p. 8). Det kan indikere, at 

barnet har fået mere indre kontrol måske ved at have internaliseret ydre struktur. 

 

Ud fra nærværende undersøgelse kan det være svært at afgøre, hvorvidt DUÅs fokus på barnets 

akademiske vanskeligheder og teknikker til kompensation for deficits i arbejdshukommelsen kan 

influere på træning af arbejdshukommelsen. Forældrenes oplevede effekt kan være et udtryk for, at 

barnet ”blot” har fået strategier til at kompensere for deficits i arbejdshukommelsen. I så fald vil 

man ifølge Barkley (1997) kunne argumentere for, at DUÅ ikke i tilstrækkelig grad har fokus på 

behandling af kernedeficits i ADHD-forstyrrelsen. Dog indikerer ovenstående diskussion, at 

forældrenes oplevede forandringer hos barnet kan være et udtryk for øget selvregulering, hvormed 

også Barkleys teori (1997) kan anvendes til at argumentere for, at DUÅ behandler på én af de 

bagvedliggende deficits i ADHD-forstyrrelsen. Om det er tilstrækkeligt i forhold til at kunne 

mindske ADHD-kernesymptomer kan være svært at svare på. Det kan dog konkluderes, at 
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forældrene oplever en positiv effekt på barnets adfærd både i forhold til uopmærksomhed, 

hyperaktivitet, impulsivitet og akademiske færdigheder.  

 

9.3.2 Øget mentaliseringsevne 
I nærværende undersøgelse gav 7 ud af 12 forældre udtryk for at opleve øget bevidsthed hos barnet, 

både i forhold til sig selv og andre. Forældrene beskriver det således, at barnet har fået større 

bevidsthed omkring konsekvenserne af sine handlinger, hvordan de påvirker andre og dermed en 

bevidsthed omkring, hvad der er passende adfærd. Det kan tyde på, at barnets mentaliseringsevne er 

forbedret. Mentalisering defineres ifølge Fonagy, Steele, Moran, Steele og Higgitt (1991) som 

evnen til at forstå eller reflektere over konteksten omkring eller årsagerne til egne eller andres 

tanker og følelser. Det vil sige, at mentalisering muliggør at forstå forskellige perspektiver på egne 

og andres intentioner, tanker og følelser (Ha, Sharp & Goodyer, 2011). Mentaliseringsevnen 

udvikles igennem forældre-barn interaktion, mere specifikt i tilknytningsrelationen (Fonagy & 

Target, 1997). Forældres evne til at interagere med barnet som et psykologisk selvstændigt individ, 

hvor barnets oplevelser, intentioner og følelser spejles, er afgørende for sikker tilknytning, som 

medfører et godt fundament for udvikling af mentaliseringsevne hos barnet (ibid.). At forældrene 

via DUÅ forældretræning trænes i at have en positiv relation til barnet, hvor opmærksomhed bl.a. 

gives igennem børnestyret leg, kan være medvirkende til en øget tilknytning til barnet som uddybes 

i efterfølgende afsnit. På den måde kan der skabes et miljø, hvori mentaliseringsevnen kan styrkes 

hos barnet. En mor til en 5-årig dreng beskriver udviklingen hos sin søn på følgende måde: 

 

[…] der var en aften hvor hun [lillesøster, red.] græd rigtig meget […] der var bare ikke 

noget hul igennem til hende, hun skreg bare, og der var ikke nogen forklaring, andet end at 

hun ikke ville, og så satte X og jeg os og var i gang med at læse, og så kom hun ind, og så 

sagde han til mig, at ”mor det er altså bare fordi lillesøster hun er rigtig træt, at hun gør 

sådan” […] altså så hans verden er også bare blevet større, kan man sige. (Interview 10, p. 

7) 

 

Her beskrives, hvordan drengen prøver at forklare søsterens gråd, hvilket kan pege på, at drengen 

har opnået øget mentaliseringsevne.  

 

Hvis forældre ikke evner at rumme barnet og dets adfærd, muligvis fordi forældrene selv har 

psykiske – eller ADHD-lignende vanskeligheder eller blot fordi, de ikke ved, hvordan et barn med 
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vanskeligheder skal mødes for at blive rummet, øges risikoen for uhensigtsmæssige konflikter 

forældre-barn imellem (Jørgensen, 2014). Forældrene kan dermed føle sig i en afmagtsposition, 

som kan resultere i, at forældrene mister følelsen af forældrekompetence, hvorved sociale processer 

i familien, der kan fremme mentaliseringsevnen hos barnet, undergraves (ibid.). En af deltagerne i 

nærværende undersøgelse har netop oplevet at være i afmagtsposition inden påbegyndelse af 

forældretræningen: ”Jeg føler, jeg har fuldstændig styr på ham. Den følelse havde jeg ikke, da jeg 

startede på programmet […] jeg var ved at få den der følelse af, gad vide hvis det forsætter, om jeg 

kan blive ved med at have X hjemme, eller om vi skal til at søge en aflastning.” (Interview 5, p. 18). 

At DUÅ har fokus på at skabe et miljø i familien med positive udviklende interaktioner 

understøtter, at det forældrene oplever som øget bevidsthed om sig selv og andre hos deres barn, 

kan forstås som øget mentaliseringsevne.  

 

Øget mentaliseringsevne kan samtidig være med til at forklare de oplevede øgede sociale 

kompetencer hos barnet. I analysen fremkom det, at 7 ud af 12 forældre oplever en positiv 

forandring socialt hos barnet. De beskriver, at deres barn er blevet bedre til at opsøge andre børn, er 

blevet mere vellidt og har fået flere venner. Samtidig oplever en tredjedel af forældrene en positiv 

forandring i deres børns søskenderelation, herunder færre konflikter, størres sammenhold og øget 

evne til at lege sammen. Hvis barnet er blevet bedre til at forstå sig selv og andre, samtidig med at 

det er blevet bedre til at forstå konteksten, der ageres ud fra, kan det tyde på øget 

mentaliseringsevne. Mentalisering er ifølge Jørgensen (2014) nemlig afgørende for, hvordan barnet 

agerer i sociale sammenhænge. Da DUÅ har fokus på at træne mentalisering bl.a. via coaching og 

problemløsning fx ved at hjælpe barnet til at tænke på alternative løsninger og forstå andre 

personers perspektiver i konflikter mm., synes der grundlag for, at forældrenes oplevelser kan 

antages at være tegn på bedre mentaliseringsevne hos barnet.  

 

Barkleys teori (1997) kan dog også forklare, hvorfor barnet kan have vanskeligheder socialt. 

Deficits i hæmningsfunktionen kan betyde, at barnet kan have svært ved at vente på tur, forstå og 

følge instruktioner og samarbejde med andre børn, hvilket vanskeliggør sociale situationer for 

barnet. Endvidere kan The Coercion Model (Scaramella & Leve, 2004) være med til at forklare 

barnets sociale vanskeligheder. Den peger på, at opdragelsesstil har indflydelse på, hvordan barnet 

agerer i situationer med jævnaldrende og andre mennesker generelt. Børn anvender de samme 

strategier i relationer med andre, som de kender hjemmefra (ibid.). Det betyder, at hvis barnet har 
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oplevet ikke at blive mødt og forstået, så har det sværere ved emotionel regulering, hvormed det 

kan være svært for barnet at indgå hensigtsmæssigt i sociale relationer.	  

 

Ovenstående peger på, at forældrenes oplevelser omkring forbedring i barnets sociale færdigheder 

også kan være udtryk for ændring i hæmningsfunktion eller øget emotionsreguleringsevne, og 

dermed ikke nødvendigvis er et udtryk for øget mentaliseringsevne. Ud fra nærværende 

undersøgelse kan det være svært at afgøre, hvad øgede sociale færdigheder er et udtryk for. Det kan 

forstås som en forbedring i både mentaliserings- og emotionsreguleringsevnen, hvilket underbygges 

af nærværende undersøgelse indikation på forbedring indenfor begge områder (jf. ovenstående 

afsnit). Samtidig kan det diskuteres om øget mentaliseringsevne er et tegn på ændret 

hæmningsfunktion. Ifølge Barkleys teori (1997) vil deficits i hæmningsfunktionen være baggrund 

for dårlig mentaliseringsevne, idet mentaliseringsevne kræver at kunne holde information i hovedet, 

tænke frem og tilbage i tid mm., som ifølge Barkley (1997) er svært for børn med ADHD. Hvis 

barnet er blevet bedre til at mentalisere, kan det muligvis være tegn på, at hæmningsfunktionen ikke 

er svækket i samme grad længere. Øget mentaliseringsevne kan måske også fungere 

kompenserende for deficits i hæmningsfunktionen, hvormed den, ifølge Barkley (1997), 

bagvedliggende deficit til ADHD-kernesymptomer ikke er ændret. I så fald kan man argumentere 

for, at DUÅ ikke behandler på kernesymptomer.  

 

Ifølge Jørgensen (2014) fungerer mentaliseringsevnen som en buffer mellem tænkningens 

umiddelbare reaktioner, impulser og handlingstilskyndelser og barnets omsætning af disse i 

konkrete handlinger. Hvis det antages at være rigtigt, kan hyperaktivitet og impulsivitet være et 

resultat af manglende mentaliseringsevne snarere end et resultat af deficits i hæmningsfunktionen. I 

så fald underbygges belægget for, at DUÅ forældretræning behandler på kernesymptomerne 

hyperaktivitet og impulsivitet. At det ikke er deficits i hæmningsfuktionen, der ligger bag ADHD-

vanskelighederne, underbygges af et studie af Sonuga-Barke (2002), som finder, at det ikke er alle 

børn med ADHD, der har problemer med at hæmme impulser, de har i stedet delay aversion. Igen 

kan det være svært at afklare, præcist hvad der ligger til grund for de oplevede forandringer hos 

barnet. Dog synes der belæg for, at øget mentaliseringsevne hos barnet kan forklare oplevelsen af, 

at barnet har fået større bevidsthed om sig selv og andre. Det understøttes af, at man ifølge 

Jørgensen (2014) netop kan udvikle og træne mentaliseringsevnen i samspillet forældre-barn 

imellem, når dette udgøres af positivt samvær, hvor følelser, intentioner og tanker spejles. Desuden 

er der ifølge Jørgensen (2014) et reciprokt forhold mellem mentaliseringsevne og selvregulering, 
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hvilket kan underbygge, at det netop er de faktorer, der gør sig gældende i de beskrevne oplevelser 

af ændringer i barnets adfærd. Det er dog vigtigt at pointere, at Jørgensens teori (2014) om 

sammenhængen mellem svækket mentalisering og ADHD-symptomer endnu ikke er empirisk 

underbygget, hvorfor konklusioner på baggrund af den teori må forblive på et teoretisk plan. 

Samtidig kan det være svært ud fra nærværende undersøgelses resultater at svare på, hvad der ligger 

til grund for barnets øgede sociale færdigheder. Ud fra ovenstående indikeres det dog, at både øget 

mentaliserings- og emotionsreguleringsevne kan resultere i øgede sociale færdigheder.  

 

9.3.3 Øget tilknytning  
Da forældrene blev adspurgt, om de oplevede en forandring i relationen til deres barn, svarede 9 ud 

af 12 forældre, at de oplever en positiv forandring. Herunder fremhæves, at forældrene er mere 

sammen med barnet, hvor samværet bærer præg af mere ro og positivitet. Samtidig oplever de at 

være blevet tættere med deres barn og at have fået en større forståelse for barnet. Forældrene 

fortæller endvidere, at der er større accept og øget kommunikation og tillid forældre-barn i mellem. 

Det kommer bl.a. til udtryk ved, at barnet betror sig og fortæller mere til forældrene. Endvidere 

fortæller forældrene, at de oplever større harmoni og færre konflikter i relationen efter programmet. 

Ud fra de oplevelser kan det tyde på, at der i kraft af programmet er kommet en tættere tilknytning 

forældre-barn imellem. Tilknytning defineres ifølge Bowlby som: ”a lasting psychological 

connectedness between human beings” (1969, p. 194) og beskrives som et dybt og varigt emotionelt 

bånd, der forbinder to personer på tværs af tid og rum (ibid.).    

 

Studier peger på, at usikker tilknytning, herunder uorganiseret/disorienteret tilknytningsstil 

(disorganized/disoriented attachment) kan have indflydelse på udvikling af ADHD-symptomer 

(Roskam et al., 2013; Thorell, Rydell & Bohlin, 2012). Uorganiseret tilknytning karakteriseres ved, 

at barnet ikke kan aflæse forældrenes adfærd, fordi den er uforudsigelig (Lee, Kaufman & George, 

2009). Samtidig eksisterer der manglende sensitivitet og fornemmelse for hensigtsmæssig respons 

forældre-barn imellem (ibid.). Den uorganiserede tilknytningsstil (som er modsætning til de 

organiserede tilknytningsstile; sikker tilknytning, ambivalent tilknytning og undgående tilknytning), 

betyder, at barnet har en iboende frygt og/eller konflikt pga. manglende følelse af at have en 

forældre, der kan tage sig af en (ibid.). Det kommer bl.a. til udtryk ved, at barnet ofte har hurtigt 

skiftende affektive tilstande og adfærd. Derudover ses ofte adfærd af stereotyp karakter, frysende 

(freezing) adfærd eller meget langsomme bevægelser (ibid.). Denne form for usikker tilknytning 

kan resultere i eksternaliserende eller internaliserende adfærd, problematiske relationer med 
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jævnaldrene og problemer i forhold til selvkontrol og emotionsregulering (Thorell et al., 2012), 

adfærd man ofte oplever hos børn med ADHD.  

 

DUÅ forældretræning har, som nævnt, forældre-barn relationen i fokus, idet man arbejder med at 

skabe en positiv relation for at undgå en hård og streng opdragelsesstil, hvilket kan være med til at 

udvikle og fastholde ADHD-symptomer (jf. afsnit 2.6). Har barnet en motivationel forstyrrelse – 

delay aversion, kan en hård og streng opdragelsesstil ifølge Sonuga-Barke (2002) være 

medvirkende til, at barnet udvikler ADHD. At DUÅ forældretræning bl.a. igennem fokus på 

børnestyret leg præget af nærværende opmærksomhed, og igennem forskellige coachingstrategier 

har fokus på relationsdannelse, understøtter således forældrenes oplevelse af at føle sig tættere og i 

en anderledes og bedre relation med barnet efter programmet.  

 

Det er dog vigtigt at tage højde for, om det blot er forældrene, der agerer anderledes overfor barnet 

og dermed oplever en ændring i tilknytningen, eller om barnet også har ændret tilknytningsmønster. 

Nærværende undersøgelse har ikke målt på barnets tilknytningsstil fx via Attachment Story 

Completion Task (ASCT; Bretherton, Ridgeway, & Cassidy, 1990), og det er dermed ikke muligt at 

sige noget om barnets tilknytning. Nærværende undersøgelse kan blot rapportere om forældrenes 

oplevelse. At resultatet af nærværende undersøgelse muligvis blot er ændring i forældrenes adfærd 

overfor barnet, understøttes af et studie af O'Connor, Matias, Futh, Tantam og Scott (2013), der har 

undersøgt, om bl.a. DUÅ forældretræning skaber en øget tilknytning hos barnet. Studiet fandt, at 

forældrene blev mere sensitive og var mere gensidige i relationen, hvorimod barnet ikke ændrede 

tilknytningsmønster på baggrund af interventionen. I forlængelse heraf kan resultaterne fra 

nærværende undersøgelse tyde på, at det, forældrene oplever, er, at de blot har opnået en øget 

forståelse for barnet, som bl.a. betyder, at de kan indgå i en relation præget af anerkendelse, accept 

og ro, som medfører, at barnet får en større tillid til forældrene, og at kommunikationen dermed 

ændres positivt.  

 

På den anden side kan man argumentere for, at det netop er forståelse, positiv opmærksomhed, 

konsistent adfærd mm., der ligger til grund for at skabe sikker tilknytning (Lee et al., 2009). Barnet 

kan måske med tiden ændre tilknytningsmønster, således barnet i højere grad oplever forældrene 

som en tryg base. Nærværende undersøgelses resultater kan dermed pege på, at DUÅ 

forældretræning kan skabe grobund for ændret tilknytningsmønster. Hvis tilknytningen forældre-

barn imellem ændrer sig på baggrund af DUÅ forældretræning, vil man ud fra studierne Thorell et 
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al. (2012) og Roskam et al., (2013) kunne argumentere for, at DUÅ behandler på kernedeficits hos 

børn med ADHD. Det begrundes med, at studierne peger på, at uorganiseret tilknytning kan være 

med til at forklare ADHD-symptomerne, og en mere sikker tilknytning dermed må formodes at 

kunne mindske ADHD-symptomer.  

Opsamlende kan man sige, at 9 ud af 12 forældre oplever en positiv forandring i relationen til 

barnet, hvor det fremhæves, at der er skabt større tillid og øget kommunikation. Som en mor til en 

pige på 6 år fortæller: 

 

Vi snakker meget mere og forstår hinanden meget bedre […] Vi er tættere på hinanden nu, 

men hvordan kan jeg sige, vi er tættere på hinanden næsten som veninder, før var jeg mor og 

siger åååå og var sur, nu er jeg mor der snakker, og mor der leger. (Interview 3, p. 3) 

 

Og en anden mor fortæller: ”[nu er det, red.] blevet meget bedre, der havde vi et helt andet forhold 

til hinanden, altså der kunne man mærke, der var meget mere harmoni og sådan noget.” (Interview 

1, p. 14) 

 

Om det er et udtryk for øget tilknytning kan ikke fastslås med nærværende undersøgelse, og 

studierne på området peger på forskellige konklusioner, men det tyder på, at der er en sammenhæng 

mellem tilknytning og ADHD, og at DUÅ forældretræning øger muligheden for at skabe en tættere 

tilknytning forældre-barn imellem.   

 
9.4 Diskussion af lærer/pædagogtræning 
I dette afsnit diskuteres, hvorvidt lærer/pædagogtræning har indflydelse på forældrenes oplevede 

udbytte af DUÅ.  

Over halvdelen af forældrene (724/12) gav udtryk for at de ikke oplevede forandringer i samarbejdet 

med lærere/pædagoger. Dermed oplevede over halvdelen af forældrene ikke en mærkbar effekt af 

deltagelsen. De syv forældre fremhævede dog, at samarbejdet inden programstart var godt, hvilket 

kan indikere, at forældrene ikke oplevede et behov for intervention hos lærere/pædagoger, hvorfor 

effekten af programmet ikke mærkes i lige så høj grad. Resultatet kan også indikere et reelt 

manglende udbytte ved kombination af forældre- og lærer/pædagogtræning. 
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På den anden side oplevede en tredjedel af forældrene (425/12), at lærere/pædagoger havde fået en 

større forståelse for forældrenes situation. Samtidig fortæller to forældre, at 

lærer/pædagogtræningen, herunder den øgede viden om ADHD, programmet og dets teknikker, 

opleves at have haft betydning for barnets positive forandring især i sociale relationer. Det peger på, 

at lærer/pædagogtræning har betydning for en øget oplevet effekt af DUÅ forældretræning. Det 

underbygges af, at tre forældre, hvis barns lærere/pædagoger ikke har deltaget, ønsker at 

lærerne/pædagogerne havde større viden om ADHD, så de i højere grad kunne hjælpe og støtte 

barnet. Derudover oplever forældrene, at den manglende viden hos lærere/pædagoger skaber 

problemer i samarbejdet forældre og lærere/pædagoger i mellem. De tre forældrene oplever altså et 

behov for intervention hos lærere/pædagoger.  

Endvidere oplever tre forældre, at det nuværende program kan forbedres, idet de efterlyser hjælp til 

opstart af samarbejde. Det begrundes med, at det kan være svært at vide, hvem der har ansvaret for 

etablering af en kontinuerlig indsats omkring barnet. 

 

På baggrund af ovenstående resultater kan det tyde på, at lærer/pædagogtræning kan skabe øget 

oplevet effekt af DUÅ forældretræning. Det kan imidlertid være svært at konkludere, idet kun få 

lærere/pædagoger i nærværende undersøgelse har deltaget i programmet. Dertil kommer, at to 

forældre til børn, hvis lærere/pædagoger blot har været til introaften, også rapporterer øget effekt. 

Det indikerer et behov for yderligere forskning på området omkring effekt af lærer/pædagogtræning 

i kombination med forældretræning, herunder hvilke faktorer der gør sig gældende i den oplevede 

effekt. Endvidere er det svært at konkludere på baggrund af ovenstående resultater, da der ud fra 

forfatternes viden ikke eksisterer studier, der undersøger kombinationen af forældretræning og 

intervention til lærere/pædagoger i forhold til børn med ADHD. Studier viser dog (eg. Webster-

Stratton & Reid, 2007; Webster-Stratton et al., 2001a), at kombineret forældre- og 

lærer/pædagogtræning til børn med adfærdsforstyrrelser øger den vedvarende effekt af DUÅ, samt 

medfører en øget reducering af børns adfærdsproblemer. Det peger på, at intervention på flere 

områder øger den umiddelbare samt vedvarende effekt af DUÅ forældretræning. Man kan forestille 

sig, at det også vil gøre sig gældende ved kombination af forældre- og lærer/pædagogtræning til 

børn med ADHD, idet ADHD-symptomerne hæmmer barnets funktionsniveau på tværs af 

kontekster. Den hypotese underbygges af resultaterne fra nærværende undersøgelse, idet forældrene 

fortæller om sociale vanskeligheder hos barnet, der gør sig gældende i flere af barnets miljøer, 

såsom skole og hjem.  
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9.5 Opsamlende diskussion om forældretræning som intervention til 
førskolebørn med ADHD 
Forældretræning, herunder DUÅ, er som nævnt i afsnit 3.2 udviklet til behandling af 

adfærdsforstyrrelser. Det er således interessant, at behandling til adfærdsforstyrrelser ifølge flere 

studier (eg. Azevedo et al., 2013) har effekt på ADHD hos førskolebørn. Samtidig står det beskrevet 

i NICE Guidelines (2008), at forældretræning er den foretrukne første intervention til førskolebørn 

med ADHD. Som diskuteret i afsnit 9.3.1-3 er det interessant, hvad effekten af DUÅ er et udtryk 

for. Forældrene i nærværende undersøgelse oplever færre ADHD-symptomer, det vil sige forbedret 

opmærksomhedsevne, mindre hyperaktivitet og impulsivitet. DUÅ har fokus på at skabe positive 

interaktioner forældre-barn imellem. Herunder er der specifikt fokus på at lære forældrene at træne 

selvregulering med deres barn, og forældrenes egen evne til selvregulering øges samtidig igennem 

programmet, men også igennem øget agens og self-efficacy. Mangel på selvregulering synes at 

være fælles for både adfærdsforstyrrelser og ADHD, hvorfor intervention på det område kan have 

effekt på begge forstyrrelser. Spørgsmålet er, om der behandles på de andre bagvedliggende deficits 

ved ADHD-forstyrrelsen, som ifølge Barkley (1997) bl.a. er svækket arbejdshukommelse og ifølge 

Sonuga-Barke (2002) delay aversion. Idet 87 % af børn med ADHD har en komorbid 

adfærdsforstyrrelse (Barkley, 2006), kan det være svært at vide, om det blot er 

adfærdsforstyrrelsessymptomerne, der i DUÅ behandles på. I forhold til det, er det nødvendigt med 

yderligere forskning i, hvad det præcist er, der i DUÅ behandles på. Dog peger et studie af Jones et 

al. (2008) på, at når der kontrolleres for forandringer i adfærdsforstyrrelsen, er der stadig reducering 

i ADHD-symptomer. Der ses således tegn på, at DUÅ har effekt på ADHD-symptomer hos børn i 

førskolealderen. Herunder er det interessant, hvorledes effekten bl.a. kan være udtryk for øget 

mentaliseringsevne hos barnet. Som diskuteret i afsnit 9.3.2 kan manglende mentalisering ifølge 

Jørgensen (2014) medføre hyperaktivitet og impulsivitet. Hvis det er tilfældet, og hvis DUÅ 

forældretræning kan resultere i øget mentaliseringsevne hos barnet, vil det pege på, at DUÅ ikke 

blot behandler på adfærdssymptomer, men også på kernedeficits.  

 

Som redegjort for i afsnit 3.2 er der større neuroplasticitet hos førskolebørn, hvilket betyder, at 

hukommelse, egenskaber og adfærd nemmere kan ændres hos førskolebørn end hos større børn og 

voksne. Det kan være med til at underbygge, at DUÅ via fokus på ændring af forældrestil kan 

påvirke ændring hos barnet på det neurologiske plan, så længe der er tale om børn i førskolealderen. 

At der opleves størst effekt af DUÅ hos børn i førskolealderen, understøttes af resultater fra 

nærværende undersøgelse, der viser, at forældre til børn på 8 år oplever en mindre effekt af 

programmet i forhold til ændringer hos barnet. En mor til en 8-årig dreng fortæller, da hun bliver 
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spurgt om, hvorvidt hun oplever en forandring hos barnet: ”[...] jeg tror måske, at det er for tidligt at 

sige lige nu, at han er forandret, pga. at jeg har været på det her kursus. Det tror jeg ikke, jeg kan 

sige nu.” (Interview 8, p. 15)  

Nærværende undersøgelses resultater indikerer, at skift i barnets liv kan betyde tilbagefald i forhold 

til opnåede adfærdsændringer. Det peger på, at adfærdsændringer ikke er vedvarende, hvormed man 

kan sætte spørgsmålstegn ved, om der i løbet af DUÅ programmet skabes ændringer hos barnet på 

det neurologiske plan. På den anden side kan det være et udtryk for, at forældrene ikke har holdt 

ved i tilstrækkelig tid til at skabe stabile neurologiske forandringer. I forhold til det kan forældrene 

blive en barriere for udbyttet af DUÅ. I den forbindelse er det vigtigt, som nærværende 

undersøgelse peger på, at forældrene har en høj motivation både før, under og efter programmet, så 

den positive forældrestil fastholdes. Det er dermed vigtigt, at DUÅ har fokus på at skabe 

vedvarende ændringer hos forældrene, så de kan opretholde den nye tillærte positive forældrestil, 

som skaber ændringer hos barnet. Her kan det være nødvendigt at DUÅ målrettet ADHD, har fokus 

på forældrenes copingstrategier, fx med overbygningen ADVANCE. Samtidig kan det være vigtigt 

at hjælpe forældrene til at sikre et støttende netværk efter programmet. Endelig synes det vigtigt at 

tage højde for forældre-ADHD, da det kan skabe yderligere behov for styring og relationsdannelse i 

gruppen, samt støtte og hjælp til implementering af forældrestrategier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Som redegjort for i afsnit 5.2.2 viser follow-up studier, at der er vedvarende effekt af DUÅ, men 

samtidig at næsten halvdelen af familierne havde søgt ydereligere behandling efter endt 

intervention, og over en fjerdel af børnene var på medicin. Det kan indikere, at DUÅ i nogle 

tilfælde ikke har formået at skabe vedvarende ændringer hos forældrene, hvormed DUÅ kan anses 

for at være utilstrækkelig som behandlingsform til førskolebørn med ADHD.  

 

Et andet spørgsmål, der rejser sig på baggrund af nærværende undersøgelse i forhold til 

forældretræning som intervention til førskolebørn med ADHD, er, om effekten bl.a. er udtryk for, at 

forældrene perciperer det problematiske i barnets adfærd mindre negativt, som et resultat af øget 

self-efficacy og øget forståelse for ADHD. Samtidig kan forældrenes positivity bias spille ind, idet 

øget self-efficacy ofte øger tendensen til positivity bias. Da det tyder på, at øget self-efficacy opnås 

i behandlingen, uanset om den er målrettet børn med adfærdsforstyrrelser eller ADHD (jf. afsnit 

9.1), er det interessant, om det blot er øget self-efficacy og dermed tendens til positivity bias, der 

præger den oplevede forandring hos barnet, hvormed det ikke bliver afgørende, om barnet har 

adfærdsforstyrrelser eller ADHD i forhold til den rapporterede effekt. I forlængelse heraf kan den 
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oplevede forandring hos barnet være et udtryk for ændring i de symptomer, der er fælles for ADHD 

og adfærdsforstyrrelser.  

Det begrundes med, at oplevelsen af reducerede symptomer på udadreagerende adfærd kan opleves 

som ændring i ADHD-symptomer, idet forældrene måske har lettere ved at håndtere ADHD-

symptomerne, når de udadreagerende symptomer er reduceret. Det kan være svært at afgøre ud fra 

en kvalitativ undersøgelse. Samtidig gør den manglende forståelse for ADHD-forstyrrelsens 

ætiologiske grundlag det problematisk at diskutere, hvorvidt der behandles på kernedeficits, idet der 

synes belæg for, at DUÅ behandler på kernedeficits, såfremt de udvikles på baggrund af manglende 

selvregulering, mentatliseringsevne samt usikker tilknytning. På den anden side synes det belæg at 

være mindre holdbart, hvis ADHD-forstyrrelsen er udtryk for deficits i hæmningsfunktionen.  
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10.0 Metodiske overvejelser 
I nærværende undersøgelse er der anvendt kvalitative data for at få indsigt i forældrenes oplevelse 

af programmet. Dog har den kvalitative metode begrænsninger, idet kvalitative data aldrig er 

identiske med den oplevelse, deltagerne har, da kvalitative data er et produkt af interaktionen 

mellem deltager og interviewer. Mennesker har ikke fuld adgang til og bevidsthed om deres 

oplevelse, hvorfor man som interviewer ikke får den fulde beskrivelse og forståelse af interview-

personens oplevelse (Polkinghorne, 2005). Endvidere afhænger kvalitative data af deltagernes evne 

og vilje til at reflektere over egen oplevelse samt af evnen til at kommunikere den (ibid.). Under 

interviewene oplevede forfatterne stor variation i refleksionsevnen hos forældrene. Det betød, at der 

i de tilfælde hvor refleksionsniveauet var lavt, blev spurgt mere uddybende ind i forhold til de 

enkelte spørgsmål, hvormed forfatterne kan have ledt interviewpersonerne i en bestemt retning.  

Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, at den refleksive proces, der sker under 

interviewet, er med til at ændre oplevelsen, og det, at kommunikere en oplevelse via ord, kan 

betyde, at den mister noget af sin kompleksitet.  

 

Samtidig kan emnet i nærværende undersøgelse influere på herværende resultater, idet emnet 

omhandler interviewpersonernes forældrekompetence og barnets problematiske adfærd, samt 

hvilken indflydelse programmet har herpå. Forældrene vil måske ikke altid kommunikere tydeligt 

eller være helt ærlige, særligt omkring deres egen indflydelse på barnets forandring.  

 

I nærværende undersøgelse blev der spurgt direkte ind til forandringer hos barnet. Det kan være 

forklaringen på, at nærværende undersøgelse har uddybende resultater herom sammenlignet med de 

andre kvalitative studier på området. 

 

Data indsamlet via interview er ikke altid et spejlbillede af deltagerens oplevelse, men kan være 

farvet af hukommelse og nutidige følelser (ibid.). I nærværende undersøgelse blev forældrene 

interviewet lige efter programmets ophør, hvormed forældrenes udsagn kan være præget af aktuelle 

følelser. Et interview på et senere tidspunkt ville måske have givet andre resultater.  

 

Data afhænger endvidere af de spørgsmål, der bliver stillet i interviewsituationen, hvilket stiller 

krav til interviewguiden og intervieweren i forhold til at formå at stille spørgsmål, der fanger 

kompleksiteten og variationen i oplevelserne. Forfatterne havde før undersøgelsen meget lidt 

erfaring med at formulere en interviewguide, samt at interviewe og indsamle data. I de første 
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interviews fulgte intervieweren guiden for rigidt, hvorfor forskellige emner og temaer ikke blev 

udforsket nærmere. Det havde betydning for kvaliteten af de første interviews. De indeholdte ikke 

den samme mængde information sammenlignet med de efterfølgende interviews. Endelig forsvinder 

noget information som tempo, tryk, intonation og kropssprog, når interviews transformeres til 

transskriptioner (ibid.). 

 

Endnu en begrænsning ved nærværende undersøgelse er, at data i overvejende grad stammer fra 

mødrene. For en bredere og mere variabel undersøgelse af oplevelsen af programmet, kunne det 

være brugbart også at interviewe fædrene. To mødre deltog ikke i undersøgelsen, deres oplevelse 

kunne evt. have givet nogle andre perspektiver og resultater. 

 

Nærværende undersøgelses interviewspørgsmål var bredt formuleret for at indfange så bred en 

oplevelse som muligt. Det kan risikere at begrænse analysen, idet det kan være svært at uddybe og 

begrunde de umiddelbare fund. En sådan begrænsning synes især fremkommet ved spørgsmål om 

effekt af lærer/pædagogtræning, da der i interviewguiden blev spurgt ind til oplevet forandring i 

samarbejde med lærere/pædagoger. Herunder blev der ikke spurgt tilstrækkeligt ind til, om 

forældrene oplevede en effekt på barnet i forbindelse med lærer/pædagogtræningen.  

Samtidig har det været svært at anvende resultaterne omkring lærer/pædagogtræning, idet der kun 

deltog lærere/pædagoger til fire børn i interventionen. Derudover var det ikke muligt at indhente 

data omkring, hvor mange lærere/pædagoger, der havde deltaget i introaften.  

 

En sidste begrænsning ved nærværende undersøgelse kan være, at begge forfattere havde 

forhåndsviden om De Utrolige År målrettet børn med ADHD, hvilket kan have influeret på 

tematisering i analyseprocessen. Andre tematiseringer ville muligvis være fremkommet, hvis 

forfatterne havde været nye på feltet, hvormed der muligvis ville være større divergens mellem 

nærværende undersøgelses resultater og resultater fra de øvrige kvalitative studier på området.  
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11.0 Konklusion og perspektivering 
Formålet med nærværende speciale var at undersøge forældrenes oplevelse af 

forældretræningsprogrammet De Utrolige År målrettet førskolebørn med ADHD eller ADHD-

lignende vanskeligheder, og hvilken effekt forældrene oplever, at programmet har på dem selv og 

deres barn, herunder barnets ADHD-kernesymptomer. Desuden blev det undersøgt, om 

lærer/pædagogtræning havde en effekt på det oplevede udbytte af forældretræningen. 

Forfatterne foretog 12 interviews, som blev analyseret ved hjælp af metoden meningskondensering. 

Nærværende undersøgelse indikerer, at forældrene oplever, at De Utrolige År har en positiv effekt 

på dem selv og deres barn, særligt i form af øget forældrekompetence og øget ro og koncentration 

hos barnet. Forældrene fremhæver, at gruppen, de nye teknikker og undervisningens struktur og 

metode har været medvirkende til den oplevede effekt. Samtidig fremhæves, at den øgede ro og 

selvsikkerhed hos forældrene har været en forandringsfaktor. Hermed synes der at være 

overensstemmelse mellem forældrenes oplevelse af udbytte, proces og forandringsfaktorer og 

rationalet bag DUÅ.  

 

Specialets diskussion indikerer, at det kan være svært at drage en entydig konklusion i forhold til, 

om DUÅ er en effektiv intervention til førskolebørn med ADHD. Det kan dog konkluderes, at 

forældrene i nærværende undersøgelse oplever en positiv forandring hos dem selv og hos barnet i 

forhold til reducering af ADHD-symptomer. I den forbindelse peger diskussionen på, at forældrenes 

forandring kan forklares med øget self-efficacy og agens, hvormed DUÅ kan siges at behandle på 

disse faktorer. Forældrenes oplevelse underbygges af The Coercion Model (Scaramella & Leve, 

2004), som beskriver, at forældrestil kan influere på udvikling af ADHD-symptomer. Samtidig 

synes der belæg for, at forældrenes oplevelse af ændring hos barnet kan være et udtryk for øget 

selvregulering hos barnet, idet DUÅ eksplicit har fokus på selvregulering hos både forældre og 

barnet. Hvorvidt DUÅ behandler på de andre kernedeficits, kan være svært at afgøre ud fra 

nærværende undersøgelse.  

 

Nærværende undersøgelse peger ikke på, at lærer/pædagogtræning har en direkte indflydelse på den 

oplevede effekt af DUÅ forældretræning. Dog oplevede halvdelen af forældrene til børn hvis 

lærere/pædagoger, der havde deltaget i programmet, at lærernes/pædagogernes deltagelse i 

programmet havde betydet, at deres barns sociale færdigheder var forbedret. Det er svært at 

konkludere omkring effekten af lærer/pædagogtræning, idet der i nærværende undersøgelse kun 

deltog 4 ud af 7 hold lærere/pædagoger. Det tyder dog på, at intervention i flere af barnets miljøer 
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har en gavnlig effekt. At man med fordel kan intervenere i flere kontekster i behandlingen af 

ADHD underbygges af resultater fra andre kvantitative og kvalitative studier på området. Samtidig 

peger resultater fra nærværende undersøgelse samt resultater fra forskning i DUÅ på, at der kan 

være behov for inddragelse af familiens netværk, for at sikre at forældrene ikke mister muligheden 

for støtte i og sparring omkring anvendelse og tilpasning af tillærte forældrestrategier efter endt 

program. Støtte og sparring fra familiens netværk kan muligvis være med til at fastholde effekten af 

DUÅ. Endvidere indikeres det, at udvidet behandling til forældrene kan gavne den vedvarende 

effekt af DUÅ.  

 
Ud fra nærværende undersøgelses resultater vil det være interessant med yderligere forskning 

omkring DUÅ-behandling målrettet førskolebørn med ADHD, samt hvad der i DUÅ behandles på, 

når det viser effekt hos førskolebørn med ADHD. I den forbindelse er det nødvendigt med mere 

forskning indenfor ætiologien bag ADHD. Samtidig er det interessant med yderligere forskning 

indenfor kombinationen af forældre- og lærer/pædagogtræning. Som nærværende undersøgelse 

indikerer, kan det være vigtigt med forskning i, om det er nødvendigt med udvidet behandling til 

førskolebørn med ADHD, og hvordan effekt af forældretræning fastholdes.  
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9.1 Resumé af hovedresultater samt en sammenlignende diskussion mellem resultater fra nærværende   

undersøgelse og fra andre kvalitative studier (Anne Sofie) 

9.2 Diskussion af forandring hos forælderen (Cecilie) 

9.2.1 Oplevelse af gruppesammenhængskraft (Cecilie) 

9.2.2 Øget self-efficacy og agens (Cecilie) 

9.2.3 Positivity bias (Cecilie) 

9.3 Diskussion af forandring hos barnet (Anne Sofie) 

9.3.1 Øget selvregulering og bedre arbejdshukommelse (Anne Sofie) 

9.3.2 Øget mentaliseringsevne (Anne Sofie) 
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9.3.3 Øget tilknytning (Anne Sofie) 

9.4 Diskussion af lærer/pædagogtræning (Cecilie og Anne Sofie) 

9.5 Opsamlende diskussion om forældretræning som intervention til førskolebørn med ADHD (Cecilie og  

Anne Sofie) 

10.0 Metodiske overvejelser (Cecilie og Anne Sofie) 

11.0 Konklusion og perspektivering (Cecilie og Anne Sofie) 
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14.0 Bilag A – Diagnostic criteria for Attention-Deficit/ 
Hyperactivity Disorder 

 

A. A persistent pattern of inattention and/or hyperactivity-impulsivity that interferes with 

functioning or development, as characterized by (1) or (2): 

 

(1) Inattention: Six (or more) of the following symptoms of inattention have persisted for at 

least 6 months to a degree that is inconsistent with developmental level and that 

negatively impacts directly on social and academic/occupational activities: 

 

(a) Often fails to give close attention to details or makes careless mistakes in 

schoolwork, work or during other activities 

(b) Often has difficulty sustaining attention in tasks or play activities  

(c) Often does not seem to listen when spoken to directly 

(d) Often does not follow through on instructions and fails to finish schoolwork, chores, 

or duties in the workplace (not due to oppositional behavior or failure to understand 

instructions) 

(e) Often has difficulty organizing tasks and activities  

(f) Often avoids, dislikes, or is reluctant to engage in tasks that require sustained mental 

effort (such as schoolwork or homework) 

(g) Often loses things necessary for tasks or activities (e.g., toys, school assignments, 

pencils, books, or tools) 

(h) Is often easily distracted by extraneous stimuli (for older adolescents and adults, may 

include unrelated thoughts)  

(i) Is often forgetful in daily activities 

 

(2) Hyperactivity and Impulsivity: Six (or more) of the following symptoms of 

hyperactivity-impulsivity have persisted for at least 6 months to a degree that is 

inconsistent with developmental level and that negatively impacts directly on social and 

academic/occupational activities: 

 

(a) Often fidgets with hands or feet or squirms in seat 

(b) Often leaves seat in situations when remaining seated is expected 
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(c) Often runs about or climbs in situations where it is inappropriate (in adolescents or 

adults, may be limited to feeling restless.) 

(d) Often unable to play or engage in leisure activities quietly 

(e) Is often “on the go”, acting as if “driven by a motor” 

(f) Often talks excessively 

(g) Often blurts out an answer before a question has been completed  

(h) Often has difficulty waiting his or her turn 

(i) Often interrupts or intrudes on others (e.g., butts into conversations or games) 

 

B. Several inattentive or hyperactivity-impulsive symptoms were prior to age 12 years. 

C. Several inattentive or hyperactivity-impulsive symptoms are present in two or more settings 

(e.g., at home, school or work; with friends and relatives; in other activities). 

D. There is clear evidence that the symptoms interfere with, or reduce the quality of, social, 

academic or occupational functioning. 

E. The symptoms do not occur exclusively during the course of schizophrenia or another 

psychotic disorder and are not better explained by another mental disorder (e.g., mood 

disorder, anxiety disorder, dissociative disorder, personality disorder, substance intoxication 

or withdrawal). 

Specify whether: 

314.01 (F90.2) Combined presentation: If both Criterion A1 (inattention) and Criterion A2 

(hyperactivity-impulsivity) are met for the past 6 months. 

314.00 (F90.0) Predominantly Inattentive presentation: If Criterion A1 (inattention) is met but 

Criterion A2 (hyperactivity-impulsivity) is not met for the past 6 months. 

314.01 (F90.1) Predominantly hyperactive/impulsive presentation: If Criterion A2 (hyperactivity-

impulsivity) is met and Criterion A1 (inattention) is not met for the past 6 months. 

 

Specify if:  

In partial remission: When full criteria were previously met, fewer than full criteria have been met 

for the past 6 months, and the symptoms still result in impairment in social, academic, or 

occupational functioning. 
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Specify current severity: 

Mild: Few, if any, symptoms in excess of those required to make the diagnosis are present, and 

symptoms result in no more than minor impairments in social or occupational functioning.  

Moderate: Symptoms or functional impairment between “mild” and “severe” are present. 

Severe: Many symptoms in excess of those required to make the diagnosis, or several symptoms 

that are particularly severe, are present, or the symptoms result in marked impairments in social or 

occupational functioning. 

 
Kopi fra American Psychiatric Association (2013) s. 59-61 
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15.0 Bilag B - Interviewguide 
 

Introduktion til interview 
Vi er 2 psykologistuderende, som er i gang med vores speciale om forældrenes oplevelse af De 

Utrolige År forældretræning. Specialet er i forbindelse med et pilotprojekt til Marie Louise 

Rimestads PhD-projekt om effekten af De Utrolige År. Tak fordi du vil deltage i interviewet. Vi vil 

gerne stille dig nogle spørgsmål omkring dine oplevelser af forældretræningen. Vi er interesseret i 

at vide, hvad du kunne lide, hvad der har været udfordrende, og hvad du synes, der kunne forbedres, 

samt hvad du oplever som muligt udbytte af forældretræningen for dig, dit barn og din familie 

generelt. 

Vi er to her i dag for at sikre, at interviewet bliver så godt som muligt og for at kunne hjælpe 

hinanden. Interviewet vil tage en time til halvanden. Der er ingen rigtige eller forkerte svar, da vi 

ønsker at forstå netop din oplevelse af forældretræningen. Interviewmaterialet vil blive behandlet 

fortroligt. Båndoptageren bruges til at sikre, at vi får alt med, og optagelserne bliver efterfølgende 

slettet. Vi vil meget gerne sende det indskrevet interview til dig, så du får mulighed for at læse og 

dermed godkende, det vi har skrevet. Har du nogle spørgsmål, inden vi går i gang?  

 

Interview 
Indledende spørgsmål 

 Kan du fortælle lidt om dig selv og din familie?  

 

1. Motivation 

a. Kan du fortælle lidt om, hvad der fik dig til at deltage i forældretræningen? 
 

2. Forventninger 
a. Kan du fortælle noget omkring hvilke forventninger, du havde til forældretræningen inden 

start?  

 

3. Oplevelse af forældretræningsforløbet 

a. Hvordan var det at deltage i forældretræningen? 

· Hvilke tanker og følelser har du haft undervejs i forløbet? 

· Rollespil, brug af videobånd, struktur, beliggenhed, tider, varighed, fællesskab, 

gruppeledere osv. 
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· Hvordan oplevede du, at træningen foregik i en gruppe? 

b. Når du tænker tilbage på dine oplevelser af forældretræningen, er der så noget, du særligt vil 

fremhæve? 

 
4. Udbytte af forældretræning 

a. Kan du fortælle lidt om, hvad du oplever, du har fået ud af forældretræningen? 

b. På hvilke måder var forældretræningen brugbart?  

· Kan du fortælle, hvordan du bruger det derhjemme?  

· Hvilke teknikker har været mest brugbare? 

c. Har du oplevet, at forældretræningen har gjort en forskel for dig personligt? 

· Adfærd, tanker og følelser? 

· Hvordan oplever du særligt, at forældretræningen har bidraget til denne forandring? 

d. Kan du fortælle lidt om, om forældretræningen har haft indflydelse, eller gjort en forskel, i 

forhold til dit barn?  

· Adfærd, tanker og følelser?  

· Har du oplevet en forandring i dit barns adfærd i andre situationer? (Skole, 

børnehave, legesituationer) 

· Hvordan oplever du særligt, at forældretræningen har bidraget til denne forandring? 

 e. Oplever du, at forældretræningen har haft indflydelse, eller gjort en forskel, i forhold til 

familielivet – søskende og parforholdet?  

· Adfærd, tanker og følelser? 

· Hvordan oplever du, at forældretræningen har bidraget til denne forandring? 

 f. Kan du fortælle om, hvordan forældretræningen har haft indflydelse på dit forhold til dit barn? 

Andre forhold? 

· Hvilke dele af forældretræningen, tænker du, har gjort denne forskel? 

g. Hvordan oplever du samarbejde med skolen/institutionen før og efter – er der nogen forskel? 

· Hvordan har du oplevet, at forældretræningen både har fokuseret på forældre og 

lærer/pædagogtræning? 

        

5. Udfordringer/mangler 

a. Hvad oplevede du som det mest udfordrende/det sværeste ved at deltage i forældretræningen? 

b. På hvilke måder har forældretræningen været mindre brugbart?  

c. Var der noget du savnede? 
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d. Har du nogle ideer til forbedringer? 

 

6. Fremtiden 

a. Når du tænker på fremtiden, føler du dig så rustet til at håndtere nuværende og fremtidige 

udfordringer i forhold til dit barn?  

· På hvilke måder? 

b. Hvad vil du særligt tage med dig videre fra forældretræningsprogrammet? 

c. Vil du anbefale forældretræningsprogrammet til andre? 

 

Andet 

a. Er der nogle andre indtryk, feedback, kommentarer eller lignende om forældretræningen, som 

du vil dele med os? 

 

Mange tak for din deltagelse i interviewet. 

 

 

	  


