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Sammendrag 

Forfattere: August Schartau og Mari Sørlie Myrvold 

Tittel: “Jeg ser jo det at jeg har blitt min far opp av dage” 

En kvalitativ studie med søkelys på foreldres forståelse av seg selv og sin rolle som forelder 

etter å ha deltatt på emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST) 

Hovedveileder: Margrethe Seeger Halvorsen                               Biveileder: Nadia Ansar 

Bakgrunn og formål: Det er stort behov for at barn som strever fanges opp og får den 

hjelpen og støtten de trenger. Faktorer hos forelderen selv er vist å være betydningsfulle, både 

for barnets utvikling og i barnets behandling, og flere foreldreveiledningsprogrammer er 

opprettet i den hensikt å blant annet trygge og styrke foreldre. Denne studien ser nærmere på 

foreldre som har deltatt på emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST); et relativt 

nytt foreldreveiledningsprogram som fremdeles er i startfasen i Norge. Det er fremdeles 

behov for forskning på foreldreveiledning som felt, spesifikt etterspørres mer kunnskap om 

foreldre som deltar. Denne studien har som formål å bidra med kunnskap om foreldres 

selvforståelse og forståelse av sin rolle som forelder etter å ha deltatt på EFST. 

Metode: Oppgaven baserer seg på oppfølgningsintervjuer utført med foreldre i forbindelse 

med deltagelse i en studie gjort på EFST i Norge, som forventes publisert i løpet av 2020 

(Ansar, 2018). Vårt datamateriale bestod av transkriberte intervjuer fra dette prosjektet. I vårt 

arbeid med intervjuene er det blitt gjort en fortolkende fenomenologisk analyse (Smith, 

Flowers & Larkin, 2009), og vi har tatt utgangspunkt i Malteruds (1993, 2001) retningslinjer 

for kvalitativ forskning. Seks av femten intervjuer ble utvalgt på bakgrunn av ønske om 

kjønnsbalanse og innholdsmessig rikdom. 

Resultater: Analysen av materialet resulterte i fem kategorier av selvforståelser: Påvirket av 

egen oppvekst, ansvarstagende, fleksibel, aksepterende og å være en som ikke får til ønsket 

endring i rollen som forelder. Disse kategoriene blir illustrert ved hjelp av en modell og 

funnene belyses fra ulike teoretiske forståelsesrammer. Majoriteten av foreldrene kan forstås 

til å erverve en innsikt om egen oppveksts betydning for deres nåværende foreldrestil, som 

virker å være motiverende for handling. Dette funnet sammenlignes med funn fra andre 

kvalitative studier.  
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Konklusjon: Det å se sin foreldrestil i lys av egen oppvekst og tidligere generasjoners 

påvirkning virker å være en viktig refleksjon for flere foreldre som deltar i 

foreldreveiledningsprogrammet. Flere kan oppleve dette som en erkjennelse og innsikt, som 

motiverer til å bryte mønstre og endre atferd. Det konkluderes også med at det er behov for 

mer forskning på de foreldre som gjennomfører kurset, men som likevel opplever å ikke få 

det til. Våre funn bør tas høyde for i nyere utforminger av foreldreveiledningsprogrammet. 
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Forord 

 

Denne teksten er skrevet før det i det hele tatt er sikkert at dette produktet resulterer i en 

hovedoppgave. Hvis du leser dette, betyr det at vi kan være både fornøyde og stolte over å ha 

kommet i mål. Det betyr at vi har trosset oss gjennom en pågående pandemi (med 

hjemmekontor og tidvis svært påkjennende sosial distansering), krevende personlige 

belastninger og flytteprosesser. I tillegg betyr det at vi må ha unngått å gå hverandre (for 

mye) på nervene. 

Det betyr også at våre veiledere ikke har gitt oss opp og for det er vi enormt takknemlige. 

Tusen takk for at dere våget å tro på oss, også når vi ikke trodde på oss selv. Uten deres 

engasjement og omsorg er vi usikre på hvor vi hadde stått i dag. Deres entusiasme, kloke ord 

og stoiske ro har vært og vil fortsette å være en inspirasjon for oss, noe vi vil ta med oss inn i 

arbeidslivet. 

Takk til våre seks foreldre som har delt sine opplevelser med oss. Dere har gitt av dere selv 

og lært oss mye mer enn det vi kunne håpe på. For dette er vi evig takknemlige. 

Takk til våre nære, både venner og familie, for at dere har tolerert å bli nedprioritert det siste 

året. Det har vært vanskelig, men nødvendig. 

Takk til deg som leser dette. Din nysgjerrighet og interesse for å forstå hvordan foreldre 

opplever å delta på et foreldreveiledningsprogram er viktig. Ved å lytte til og la seg informere 

av foreldre, kan man fortsette å utvikle og forbedre foreldreveiledningsprogrammer slik at 

foreldre og deres barn kan få det bedre. Tusen takk. 

 August Schartau & Mari Sørlie Myrvold 
Oslo, 2020 
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1.0 Innledning 

Vi har alle erfart hvordan det er å være barn og være prisgitt våre foreldre. Vi har begge 

mødre som er svært opptatt av måten barn møtes av voksne på, en tematikk mang en 

middagsdiskusjon har omhandlet. De har begge utdanning og erfaring innen arbeid med barn, 

så det at vi har blitt opptatt av oppvekst og foreldres innvirkning på sine barn er for oss 

nærmest selvfølgelig. Gjennom oppveksten har vi, som mange andre, fundert mye på hvordan 

vi skulle ha håndtert oss selv eller våre søsken dersom vi kunne ha skiftet rolle med 

foreldrene våre for en dag. Ettersom vi har beveget oss mot, og tredd inn i, voksenlivet selv, 

har det også blitt klarere for oss at alle barn ikke er like og at alle foreldre står overfor ulike 

utfordringer. Det er rimelig å anta at alle foreldre ønsker sine barns beste. Det er mange 

foreldre som ønsker å påvirke sine barns tanker og følelser når barnet har det vondt, og det 

finnes mange tilnærminger som kan benyttes til å hjelpe foreldre med å hjelpe sine egne barn. 

Spesielt spennende syns vi det er å se på hvordan forelderen ved å rette fokus mot seg selv 

kan arbeide for å bli barnets beste hjelper. I foreldreveiledningsprogrammet som her er i 

fokus, arbeides det gjennom foreldrenes egne opplevelser; erfaringer, tanker og følelser.  

 

I denne oppgaven tar vi utgangspunkt i en studie gjort på emosjonsfokusert ferdighetstrening 

for foreldre (EFST), hvor resultat forventes publisert i løpet av 2020 (Ansar, 2018). Vår 

problemstilling ser nærmere på hvordan foreldrene forstår seg selv og sin rolle som forelder i 

etterkant av et slikt program. I oppgaven omtaler vi foreldre i betydningen av barnets 

nærmeste omsorgsgivere, og alle individer som omtales som barn er under 18 år.  

 

1.1 Kostnader ved psykiske lidelser og barns uhelse 

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser er de lidelsene som er rangert høyest når det gjelder 

helsetjenestekostander i Norge, og som samlet sett utgjør størst samfunnskostnad 

(Helsedirektoratet, 2015). Den totale samfunnskostnaden for sykdomsgruppen i 2015 ble 

beregnet til å være på 280 milliarder (Helsedirektoratet, 2015). Helsedirektoratet plasserer 

psykiske lidelser blant de fem største sykdomsbyrdene i Norge og de utgjør, sammen med 

muskel- og skjelettsykdommer, 55% av produksjonstapet i Norge (Helsedirektoratet, 2015, 

2018a). Psykiske lidelser er med andre ord svært belastende for samfunnet, både økonomisk 

og når det gjelder livskvaliteten i befolkningen. Ekstra viktig er psykiske lidelser fordi de 

rammer nesten alle aldersgrupper (Helsedirektoratet, 2018). 
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Hvert år behandles cirka 5% av barn og ungdom i alderen 0-17 år i Norge for psykiske 

lidelser, noe som tilsvarer i underkant av 60 000 individer (Heiervang et al., 2007; 

Helsedirektoratet, U.Å.b.; Wichstrøm et al., 2012). Disse fordeler seg over hele Norge og 

regnet per innbygger er det en høy forekomst i alle landets regioner (Helsedirektoratet, 2020). 

Barn og unge som mottok behandling i psykisk helsetjeneste har økt med 2.8% i perioden 

2014-2018 og utgiftene i perioden har økt tilsvarende (Helsedirektoratet, U.Å.a; 2020b). 

 

Til tross for relativt lav prosent av de som mottar behandling, vises det til i en rapport at det 

kan regnes at mellom 15-20% av barn og unge har så store psykiske vansker at det går ut over 

trivsel, daglige gjøremål og samvær med andre (Mathiesen, 2009). I tillegg kommer det frem 

i rapporten at innen fylte 16 år, vil en tredjedel av ungdommene ha kunnet fylle kriteriene for 

en psykisk diagnose (Mathiesen, 2009). Dette understøtter, etter vår mening, viktigheten av 

tidlig intervensjon og tilgangen på tilbud.  

 

1.2 Eksternaliserende og internaliserende vansker 

I arbeid med barn og unges psykiske helse, skilles det ofte mellom internaliserende og 

eksternaliserende vansker. Internaliserende vansker brukes ofte om symptomer på angst og 

depresjon. Dette kjennetegnes gjerne av mindre synlige symptomer som er rettet inn mot 

individet selv, og atferden kan være dels overkontrollert (e.g., Brumariu, 2015). Barn med 

eksternaliserende vansker kan på den annen side være atferdsmessig uregulerte, aggressive 

eller fiendtlige (e.g., Eisenberg, Taylor, Widaman & Spinrad, 2015). Verdens 

helseorganisasjon har lenge hatt diagnosegrupper kjennetegnet ved internaliserende og 

eksternaliserende vansker hos barn som prioritet (World Health Organisation, 2003). Enkelte 

hevder at skillet mellom internaliserende og eksternaliserende vansker er kunstig, og at det er 

større overlapp og høyere komorbiditet enn tidligere antatt (Reitz, Deković & Meijeret, 

2005). Som nevnt ovenfor plages noen barn i den grad at det går utover hvordan de har det og 

hvordan de fungerer i hverdagen, og vil oppfylle kriteriene til en psykisk lidelse (Mathiesen, 

2009; Wesseltoft-Rao, Holt & Helland, 2017). 

 

Slike utfordringer sier noe om hvem som har behov for og mottar behandling her og nå, 

samtidig som man vet at det sier noe om videre fungering og helse for barna det gjelder. Fanti 

og Henrich (2010) er blant de som har funnet at barn som har eksternaliserende vansker, og 

barn som har både internaliserende og eksternaliserende vansker, over tid, hadde større 

sannsynlighet for å utøve risikoatferd, ha relasjoner til andre barn med avvikende atferd, bli 
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avvist av jevnaldrende og utøve asosial atferd i tidlig ungdomsalder. Barn som kun hadde 

internaliserende vansker hadde høyere risiko for å være mindre sosiale med jevnaldrende i 

tidlig ungdomsalder (Fanti & Henrich, 2010). 

 

Dette understøtter at det er nødvendig at barn og unge som strever fanges opp og får den 

hjelp og støtte de trenger. En tilnærming er å rette behandlingsintervensjonene mot barn og 

unges nærmeste støttespillere; nemlig foreldrene. 

 

1.3 Foreldreveiledningsprogrammer og teoretisk tilknytning 

Foreldreveiledningsprogrammer søker å fremme positiv utvikling hos barn ved å tilby 

foreldre hjelp og støtte i rollen som omsorgsgivere. Forståelse for hvordan barn lærer, samt 

hvordan de interagerer og blir påvirket av sine omgivelser, bygger på flere tiår med teori og 

forskning. Intervensjonene i disse programmene slik vi kjenner dem i dag bygger i forskjellig 

grad på disse teoriene og forståelsesrammene. Vi ønsker av denne grunn å belyse noen teorier 

som har bidratt til å øke forståelsen for barns utvikling, og som i forlengelsen av dette har 

bidratt til å forme dagens foreldreveiledningsprogrammer. 

 

1.3.1 Piaget og Vygotskys forståelse av barns læring 

Piaget, tilhørende logisk konstruktivisme, oppfattet barnet som kvalitativt forskjellige fra 

voksne i måten de ser verden på (von Tetzchner, 2012). Mennesket ses på som i radikal 

interaksjon med omgivelsene og vil enten assimilere eller akkomodere observasjoner og 

kunnskap i skjemaer (Piaget, 1953). Ifølge Piaget er barnet et vesen som i samhandling med 

miljøet aktivt dømmer og vurderer informasjonen det blir tilbudt. Til forskjell påpeker Lev 

Vygotsky (2001) innenfor sosialkonstruktivistisk utviklingsteori at internaliseringsprosessen 

først skjer mellom mennesker, deretter inne i barnet. Der hvor Piaget mente at barn ikke tok 

hensyn til den voksne når hen snakker, mente Vygotsky det motsatte, at barn blir ført inn i 

kulturens virksomheter via mer kompetente medlemmer av samfunnet (Piaget, 1959; von 

Tetzchner, 2012; Vygotsky, 1967). Dermed plasseres barnet i en mer (inter)aktiv rolle med 

sitt miljø og miljøet rundt får samtidig en større betydning.  

 

1.3.2 Atferdsteoretisk forståelse  

Til nå har vi sett at en konstruktivistisk forståelse av barnets utvikling på mange måter har 

bidratt til å tydeliggjøre betydningen av hvilke omgivelser barnet inngår i. Hvordan barnets 

initiativ, eksempelvis kommunikasjon via uttrykk eller språk, møtes av omgivelsene, bidrar 
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til å forme dets atferd. Atferdsorientert læringsteori er en annen teoretisk retning som har 

vært av stor betydning for flere intervensjoner benyttet i foreldreveiledningsprogrammer. 

 

B.F. Skinner (1988) argumenterte, innenfor en atferdsteoretisk forståelse, for at barns 

motivasjon og begrunnelse for atferd er sterkt påvirket av hvilke konsekvenser, gjennom 

straff og belønning, atferden får. Videre var han opptatt av hvordan terapeuten må forsterke 

passende atferd, men også at hen i noen tilfeller må introdusere nye atferder (Skinner, 1953). 

Denne måten å forstå læring på er relevant for flere aspekter ved foreldreatferd, og er på langt 

nær fremmed for den gjengse forelder, eksempelvis gjennom husarrest og lørdagsgodt. I flere 

intervensjoner i foreldreveiledning, og i terapi med barn, er spesielt begrepene om positiv 

forsterkning, positiv involvering og ros, sentrale (Wesseltoft-Rao et al., 2017). 

 

1.3.3 Sosial læringsteori og modellæring 

Sosial læringsteori er i likhet med atferdsorientert teori opptatt av konsekvenser, men da i 

form av hvordan atferder reguleres og opprettholdes av følgene en atferd får (Bandura, 1978). 

Albert Bandura har vært, og er, en svært innflytelsesrik teoretiker innen sosial læringsteori. 

Psykologisk funksjon, etter hans forståelse, involverer gjensidig interaksjon mellom atferd og 

miljøet rundt (Bandura, 1969). 

 

Et av hans bidrag har vært å karakterisere psykologisk matchende prosesser som modellæring 

(Bandura, 1986). Mennesker skaper atferdsmessige strategier og taktikker ved å observere 

andres atferd og dens konsekvenser (Bandura, 1978). Dette er ikke bare imitasjon av atferd, 

men modellering, som blant annet kan føre til læring av nye kognitive ferdigheter og atferder, 

fasilitere allerede lært atferd, dirigere oppmerksomhet, svekke sannsynligheten for at en 

atferd skjer og skape følelsesmessig aktivering (Bandura, 1986). Dette understøtter 

forståelsen av barns interaktive posisjon med miljøet og hvordan miljøet kan påvirke barns 

atferd på mange måter. Eksempelvis kan familiemedlemmer, subkulturen (eks. nabolaget) og 

media være miljøfaktorer som modellerer og forsterker aggressiv atferd (Bandura, 1978). 

Miljøet utover foreldrene ses derfor på som betydningsfull i både atferdsendring og 

opprettholdelse av atferd. Da det er antatt at foreldre er mer tilgjengelige for 

endringsskapende arbeid, enn miljøet forøvrig, har mange intervensjoner fokusert på nettopp 

disse.  
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1.3.4 Gjensidig påvirkning - Systemisk teori og transaksjonsmodell 

Det har blitt utviklet flere rammeverk for arbeid med hele familien; hvorav to teoretiske 

bidrag er systemisk teori og transaksjonsmodellen. Systemisk teori fastholder premisset om 

barnets umiddelbare miljø som essensielt for endring. Her vil man se hvert system organisert 

som en helhet, hvor hvert av elementene er avhengig av hverandre (Minuchin, 1985). På 

samme måte vil man i denne teoretiske retningen ikke se barnet som et uavhengig individ, 

men som en del av en større kontekst, nemlig familien. Innad i familiesystemet opprettes og 

opprettholdes såkalte sirkulære “mønstre”, også de maladaptive og dysfunksjonelle 

(Minuchin, 1985). Det kan på denne måten være prosesser i familien som kan opprettholde 

potensielle symptomer og annen utfordrende atferd (Minuchin, 1985). Denne antagelsen 

indikerer at foreldre bør være en del av endringsarbeidet.  

 

I tråd med dette forklarer transaksjonsmodellen all utvikling i individet som påvirket av 

samspillet med konteksten over tid, da med vekt på det bidireksjonale forholdet mellom barn 

og miljø (Sameroff, 2009). Transaksjonsmodellen er en videreføring av 

interaksjonsmodellen, og tilfører poenget med at barnet og miljøet er kontinuerlige 

dynamiske enheter (Sameroff, 2009). Hendelser og handlinger i fortid og nåtid påvirker altså 

hvordan samhandling mellom familiemedlemmene er, noe som igjen påvirker barnets 

utvikling. Som vist, legger både systemisk teori og transaksjonsmodellen vekt på foreldrenes 

betydning, og på viktigheten av å se barnet i dets kontekst. Vi er her spesielt interessert i 

foreldrenes bidrag i de transaksjonelle prosessene. 

 

1.3.5 Et tilknytningsperspektiv 

Tilknytningsteori gir oss et rammeverk for hvordan vi kan forstå forholdet mellom barn og 

deres omsorgsgivere, samt hvordan tilknytningskvaliteten påvirker den sosiale og 

emosjonelle utviklingen hos barn (e.g., Brumariu, 2015). For at et barn skal kunne nyttiggjøre 

seg av foreldrene som en trygg base kreves det at foreldre er parate til å respondere på barnets 

signaler (Bowlby, 1988/2005), altså er sensitive til barnets behov. Ainsworth (2015) har vist 

at barn med en sikker tilknytning vil være mindre aggressive og unnvikende, og fremvise mer 

positiv affektivitet. Utrygg tilknytning har motsatt vist seg utslagsgivende for internaliserende 

(Brumariu & Kerns, 2010) og eksternaliserende vansker (Fearon, Bakermans-Kranenburg, 

van Ijzendoorn, Lapsley & Roisman, 2010). Sensitivitet hos foreldre bør derfor økes, da det 

predikerer sikker tilknytning (Wolff & van Ijzendoorn, 1997). Denne sensitiviteten kan 

forstås som en kapasitet til å oppfatte endringer fra øyeblikk til øyeblikk hos barnet (Fonagy 
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& Target, 1997), altså en evne til å mentalisere. Denne konstruksjonen av koherente mentale 

representasjoner forstås av Fonagy til å basere seg på foreldrenes egne tilknytningshistorier, 

og foreldres mentalisering spiller en viktig rolle i overføringen av tilknytning mellom 

generasjoner (Fonagy, Steele, Steele, Moran & Higgit, 1991; Slade, Grienenberger, 

Bernbach, Levy & Locker, 2005).  

 

Basert på en tilknytningsteoretisk forståelse, vil det da være viktig å jobbe med sensitiviteten 

til omsorgsgiver. Denne forståelsen ligger til grunn i flere intervensjoner hvor endring i 

foreldre er en målfaktor (Wesseltoft-Rao et al., 2017). 

 

1.4 Involvering av foreldre i barnets behandling 

Foreldre er barnas nærmeste allierte og mest betydningsfulle tilknytningspersoner, og deres 

påvirkning og tilgjengelighet til barnet er unik. Denne posisjonen medfører både ansvar og 

muligheter.  

 

1.4.1 Betydning av foreldrefaktorer i utvikling og opprettholdelse av barns vansker 

Hvordan familien fungerer hjemme kan bidra til utviklingen og opprettholdelsen av barns 

psykiske helseplager (Campbell, 1994). Blant risikofaktorene som øker sannsynligheten for 

utvikling av symptomer hos barnet, er et konfliktfylt forhold mellom foreldrene (Conger, Ge, 

Elder, Lorenz & Simons, 1994) og mangelfulle foreldreferdigheter (Mathiesen, 2009). 

Emosjonell overinvolvering og kritikk er også vist å kunne opprettholde emosjonelle vansker 

(Asarnow, Goldstein, Tompson & Guthrie, 1993), mens det emosjonelle klimaet i familien og 

grad av involvering og støtte er vist å være viktig for barns utvikling (Egeland, Kalkose, 

Gottesman & Erickson, 1990).  

 

Videre har høyere grad av konflikt mellom foreldre, lavere grad av varme i familien, 

overinvolvering og motvilje hos foreldrene blitt koblet til depresjon og angst hos barn, hvor 

lavere grad av autonomi og monitorering trekkes frem som spesielt utslagsgivende for 

utvikling av depresjon (Yap, Pilkington, Ryan & Jorm, 2014). Depresjon hos mødre er koblet 

til internaliserende vansker hos barn (Fanti & Henrich, 2010; Reinfjell, Kårstad, Berg-

Nielsen, Luby & Wichstrøm, 2016), og internaliserende symptomer hos foreldre er vist å 

være koblet med dårligere utfall hos barn med ulike angstlidelser (Wergeland et al., 2016). 

Mødres involvering, når den er i form av psykologisk kontroll, samt generell negativ 

emosjonell ekspressivitet i familien, er funnet å være relatert til utvikling av angst og 
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depresjon hos ungdom (Luebbe & Bell, 2014). Eksternaliserende symptomer hos ungdom er 

assosiert med graden av opplevd involvering fra foreldre og grad av autonomi (Reitz, 

Deković & Meijer, 2006). Dersom barn fra tidlig alder har vokst opp i et hjemmemiljø preget 

av lav grad av støtte og stimulering, er det funnet økt risiko for moderat til høy grad av 

eksternaliserende problemer (Fanti & Henrich, 2010). 

 

Det er altså mye forskning som underbygger foreldres rolle og betydning i barns utvikling og 

psykiske helse. Selv når sosioøkonomisk status kan virke ensbetydende, finner Bøe og 

kollegaer (2014) at foreldrepraksis og hvordan foreldre har det (well being) er medierende for 

eksternaliserende og internaliserende vansker hos barnet. 

 

1.4.2 Foreldre og emosjoner 

Vansker med emosjonsregulering (affective unstability) ser ut til å være et kjennetegn ved et 

bredt spekter av psykiske lidelser (e.g., Broome, He, Iftikhar, Eyden & Marwaha, 2015). 

Emosjonsbegrepet er i alt svært vidt, da det innebærer alt fra nevrofysiologiske prosesser, 

nevrologisk aktivering, kognitiv tolkning, oppmerksomhetsprosesser og responstendenser 

(Thompson, 1994). Fokus på emosjoner har blitt mer aktuelt i den vitenskapelige psykologien 

de siste 30 årene, med blant annet fremvekst av terapeutiske modeller som eksempelvis 

emosjonsfokusert terapi (e.g., Greenberg, 2015) og affektbevissthetsmodellen (Monsen & 

Solbakken, 2013; Solbakken, 2013). Det argumenteres for at det å aktivere emosjoner er en 

viktig del av flere behandlingsretninger og er virkningsfullt for å skape endring (e.g., Foa & 

Kozak, 1986).    

For yngre barn foregår mye av emosjonsreguleringen ved hjelp av andre, eksempelvis ved at 

foreldre tolker, overvåker og responderer på barnets behov (Thompson, 1994). Foreldre 

fortsetter å ivareta barnets emosjonelle velvære (well-being) og sosialiserer barnets 

emosjonelle responser til kulturelle krav og forventninger (Thompson, 1994). Barn med 

foreldre som hadde høy affektiv speiling var funnet å være mer klar for affektiv deling 

(Legerstee & Varghese, 2001). Foreldre som ikke støtter barnet når de uttrykker sinne og 

tristhet har barn som viser depressive symptomer (Sanders, Zeman, Poon & Miller, 2015). 

Det finnes også en kobling mellom foreldres egne reguleringsvansker og internaliserende og 

eksternaliserende symptomer hos deres ungdom, mediert av ungdommenes emosjonelle 

dysregulering (Buckholdt, Parra og Jobe-Shields, 2014). Foreldres evner til å forstå andres 

tanker og følelser er koblet til barns emosjonelle forståelse; evnen til å kjenne ens egne og 
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andres følelser (Kårstad, Wichstrøm, Reinfjell, Belsky & Berg-Nielsen, 2015), og god evne 

hos foreldre til å forstå barnets emosjonelle forståelse kan være beskyttende for barn med lav 

grad av selvreguleringsevne og høy negativ affekt (Reinfjell et al., 2016). Barns høye 

emosjonelle forståelse, sammen med foreldres lave engstelse over barns uttrykte negative 

emosjoner, er også vist å være koblet til lavere grad av atferdsproblemer (Bjørk, Havighurst, 

Pons & Karevold, 2020). 

Da emosjonsregulering virker å være utbredt i flere psykiske lidelser er det derfor naturlig og 

viktig å prøve å hjelpe barn med deres emosjonelle vansker. Som vist over er foreldre også 

med tanke på dette en nyttig ressurs å fokusere på i behandling av deres barn.  

1.4.3 Intervensjoner med vekt på foreldrekomponenter har effekt 

Det finnes som vist ovenfor flere teoretiske og empiriske indikasjoner for hvor 

betydningsfulle foreldre, og faktorer tilknyttet foreldre, kan være for deres barns helse og 

utvikling. Flere intervensjoner sikter seg derfor mot endring hos foreldrene. Slike 

intervensjoner har vist seg å kunne lede til forbedringer i kompetanse relevant for utvikling, 

samt forbedring av mentale, emosjonelle og atferdsmessige vansker hos barn (Sandler, 

Schoenfelder, Wolchik & MacKinnon, 2011). Det å ha fokus på foreldre har vist seg effektivt 

på både eksternaliserende (Degarmo & Forgatch, 2005; Wolchik et al., 2002) og 

internaliserende symptomer (Degarmo, Patterson & Forgatch, 2004).  

 

Samtidig er det viktig å påpeke at ikke alle intervensjoner nødvendigvis fremviser betydelig 

økt forbedring ved å inkludere foreldre, både tatt i betraktning av relaterte mål på barn og 

foreldrene selv (e.g., Schneider et al, 2013; Steeger, Gondoli, Gibson & Morrissey, 2016). En 

større gjennomgang av foreldretreninger viser også lave til moderate effekter på blant annet 

barns uønskede atferd og foreldres oppdragelsesatferd (Lundahl, Risser & Lovejoy, 2006). 

Likevel finnes forskning som viser at foreldretreningsgrupper, fremfor bare 

barnetreningsgrupper, har god effekt på barn-foreldre-interaksjon hjemme (Webster-Stratton 

& Hammond, 1997). Med dette ønsker vi å formidle at det ikke finnes noe “gullstandard” for 

involvering av foreldre i barnets behandling.  

 

1.4.4 Foreldre med inn i behandling  

Ifølge Norges veileder for behandling av barn og unge med psykiske vansker vil foreldre 

alltid direkte eller indirekte involveres, om det gjelder overensstemmelse om behandlingsplan 
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eller mer direkte i oppfølging og behandling (Helsedirektoratet, 2008). Det er altså sterke 

føringer på at foreldre både bør og skal involveres i barnets behandling.  

1.5 Foreldreveiledning 

Det er i dag flere ulike tilbud av foreldreveiledning til foreldre som ønsker det. De er rettet 

mot foreldre med barn i ulike aldersklasser, mot ulik problematikk, med ulikt omfang og 

varighet. 

 

1.5.1 Hva er foreldreveiledning?  

Foreldreveiledning kan omfatte mange ulike tiltak og tilnærminger. Veiledningen kan utføres 

individuelt eller i gruppe med andre foreldre, med eller uten barn inkludert (e.g., Lundahl et 

al., 2006; Webster-Stratton & Hammond, 1997).  

 

Det de ulike foreldreveiledningsprogrammene har til felles, er at foreldrene får mulighet til å 

tilegne seg nye ferdigheter som kan gjøre dem mer kompetente til å bygge gode relasjoner til 

sine barn og til å gi god utviklingsstøtte (Wesseltoft-Rao et al., 2017). Tiltakene er ment å 

trygge og styrke foreldrene i sin rolle som forelder og hjelpe dem til å se hvordan egen atferd 

kan påvirke barna. Dette tenkes å kunne virke forebyggende for barns psykiske vansker som 

kan oppstå i utviklingen, bedre psykososial fungering hos forelderen selv, samt forbedre 

samspillet i familien for øvrig (Wesseltoft-Rao et al., 2017).  

 

1.5.2 Foreldreveiledning i Norge  

Tiltak som direkte involverer foreldre i søken etter å hjelpe barn er et internasjonalt fenomen, 

og ulike foreldreveiledningsprogram i flere land har vist god effekt (e.g., de Graaf, Speetjens, 

Smit, de Wolff & Tavecchio, 2008; Salari, Ralph & Sanders, 2014; Sanders, Markie-Dadds, 

Tully & Bor, 2000; Thomas, Abell, Webb, Avdagic & Zimmer-Gembreck, 2017; van der 

Stouwe, Asscher, Stams, Deković & van der Laan, 2014). I denne innledningen har vi valgt å 

presentere de programmene som tilbys i Norge, av den grunn at vårt prosjekt baserer seg på 

et norsk utvalg.  

 

Det har vist seg utfordrende å få en fullstendig oversikt over hvilke 

foreldreveiledningsprogrammer som tilbys i Norge da det finnes ulike rapporter med ulikt 

fokus (e.g., Appoh, 2019; Eng, Reedtz & Martinussen, 2018). Det er i disse rapportene mulig 
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å få en viss oversikt over hva som tilbys, men det kan være vanskelig å få tak på hvilke 

programmer som er mest i bruk i landet.  

 

I Folkehelseinstituttet sin rapport fra 2017 opplyses det at blant gruppetiltak og kurs for 

foreldre, er de mest brukte i Norge som følger: Circle of Security (COS), International Child 

Development Program (ICDP), De Utrolige Årene/The Incredible Years (DUÅ), Parent 

Management Training Oregon (PMTO), Fortsatt Foreldre og Godt Samliv (Wesseltoft-Rao et 

al., 2017). Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (Emotion Focused Skill Training; 

EFST) nevnes ikke i noen av rapportene. Det kan være flere grunner til det, blant annet at 

programmet er relativt nytt og at det fremdeles er i startfasen i Norge. Dermed er det også 

viktig å få en utvidet kunnskap om hvordan det er å gjennomføre dette programmet for 

foreldrene som deltar.  

 

For å kunne utforske foreldres opplevelse av hvordan det er å delta i EFST, ønsker vi å se 

nærmere på hva en faktisk vet om de ulike programmene. Dette for bedre å kunne ta stilling 

til dagens kunnskapsstatus når det gjelder ulike foreldreveiledningsprogrammer. I følgende 

delkapitler presenterer vi forskning gjort på EFST, COS, ICDP, DUÅ og PMTO. Vi 

ekskluderer Fortsatt Foreldre og Godt Samliv, da disse utelukkende fokuserer henholdsvis på 

nybakte foreldre og samlivsbrudd. I tillegg inkluderer vi Tuning Into Kids (TIK; Havighurst, 

Wilson, Harley & Prior, 2009), da dette også er en emosjonsfokusert tilnærming i likhet med 

EFST, og som er under uttesting i Norge (Universitetet i Oslo, 2020).  

  

1.6 Forskning på foreldreveiledningsprogrammer 

Foreldreveiledningsprogrammene skiller seg fra hverandre i hvilken teori de baserer seg på, i 

endringsfokus og hvem de retter seg mot. Dette gjør at studier på disse ikke er direkte 

sammenlignbare. PMTO-foreldregrupper har barn med atferdsvansker som målgruppe 

(Forgatch & DeGarmo, 1999; Stormark & Christiansen, 2018) og programmet tilbys mer 

selektivt enn universelt i Norge, sammenlignet med de andre ovennevnte (Wesseltoft-Rao et 

al., 2017). DUÅ er skapt av Carolyn Webster-Stratton og er inspirert av Pattersons modell av 

tvingende samhandlingsmønstre, Banduras teorier om modellæring og mestringstro, og 

Bowlbys tilknytningsteori (Incredible Years, U.Å.). Programmet fokuserer, i likhet med 

PMTO, på barn med atferdsvansker eller barn i risiko for å utvikle atferds- eller sosiale 

vansker (Wesseltoft-Rao et al., 2017). COS er et amerikansk foreldreveiledningsprogram 

startet av Hoffman, Marvin, Cooper og Powell (2006) og har sitt fokus på tilknytning mellom 
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forelder og barn. Programmene COS, DUÅ og PMTO retter seg mot barn i aldersspennet 0-

12, mens ICDP inkluderer barn opp til 18 år (Wesseltoft-Rao et al, 2017). ICDP er et 

norskutviklet veiledningsprogram, og har et ressursperspektiv og et universalforebyggende 

perspektiv hvor fokuset blant annet ligger på å fremme gode samspill med barnet og fremme 

sensitivitet hos omsorgspersonen (Hundeide, 2005; Reedtz & Lauritzen, 2017). 

 

I likhet med TIK, er EFST en tilnærming som setter søkelys på å bygge opp foreldrenes 

emosjonelle kapasitet til å interagere adaptivt med sine barn (Hagen, Austbø, Hjelmseth & 

Dolhanty, 2019; Wesseltoft-Rao et al., 2017). En vesensforskjell mellom disse to modellene 

er at det i EFST vektlegges betydelig arbeid i å hjelpe foreldrene med å håndtere egne følelser 

og indre prosesser, som kan hindre dem i å være sensitive overfor barnet (Hagen et al., 2019). 

 

1.6.1 Kvantitativ forskning på foreldreveiledningsprogrammer 

Mye av forskningen gjort på foreldreveiledningsprogrammer undersøker om tiltaket har 

effekt når det gjelder å redusere barns vansker. Eksempelvis er det gjort flere studier i Norge 

på ulike foreldreveiledningsprogrammer og disse finner alle effekt (e.g., Jacobsen & 

Solholm, 2009; Kjøbli, Hukkelberg & Ogden, 2013; Larsson et al., 2009; Ogden & Hagen, 

2008; Reedtz & Klest, 2016; Sherr, Skar, Clucas, von Tetzchner & Hundeide, 2014; Skar, 

von Tetzchner, Clucas & Sherr, 2015). Internasjonale studier har også dokumentert at disse 

programmene har effekt (e.g., Cassidy et al., 2017; Menting, de Castro & Matthys, 2013; 

Seabra-Santos et al., 2016; Skar, Sherr, Clucas & von Tetzchner, 2014; Yaholski, Hurl & 

Theule, 2016). En rapport fra Helsedirektoratet oppsummerer funnene slik: “Det er gjort flere 

effektstudier av tiltakene COS, ICDP, DUÅ og PMTO, og resultatene antyder positive 

effekter på foreldreatferd, tilknytning og samspill mellom foreldre og barn, på barns og 

foreldres trivsel, psykiske helse og atferd. De fleste tiltakene hadde god effekt på de 

fenomenene de var ment å virke på.” (Wesseltoft-Rao et al., 2017, s. 6). 

 

Når det gjelder emosjonsfokuserte tilnærminger er det funnet støtte for TIK (e.g., Wilson, 

Havighurst & Harley, 2012; Havighurst et al., 2013) og en norsk studie er forventet i løpet av 

2020 (UiO, U.Å.). Det er etter hva vi kan finne kun utført én pilotstudie på effekten av 

Emosjonsfokusert Familieterapi (EFFT), som er svært lik EFST, med lovende resultater 

(Robinson, Dolhanty, Stillar, Henderson & Mayman, 2016), samt en pilotstudie på EFST 

(Wilhelmsen-Langeland, Aardal, Hjelmseth, Fyhn & Stige, 2020). Det gjennomføres nå en 
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effektstudie av EFST i Norge, og resultatene av denne forventes publisert innen utgangen av 

2020 (Ansar, 2018).  

 

1.6.2 Kvalitativ forskning på foreldreveiledningsprogrammer 

Som vist har mange kvantitative studier på foreldreveiledningsprogrammer vist effekt. Det 

finnes også en del studier som har undersøkt deltakernes erfaringer med programmene 

gjennom kvalitative analyser. Disse kan presenteres på flere forskjellige måter. Vi kan for 

eksempel finne dem i rapporter eller som avsluttende oppgaver tilknyttet utdanning, som for 

eksempel mastere eller hovedoppgaver. De kan ha forskjellige perspektiver på utvalg, hvor 

noen f.eks. ser på veilederes opplevelse av programmet (e.g., Berntsen & Holgersen, 2015), 

mens andre kan ønske å se på et spesifikt utvalg av befolkningen (e.g., Beckmann, 2015). 

Tolkning og bruk av resultater fra analysene kan fordre en grad av forsiktighet, da vi er usikre 

på i hvilken grad de har blitt fagfellevurdert.  

 

Et kjennetegn i de kvalitative undersøkelsene av foreldreveiledningsprogrammene er at de, 

som mange andre kvalitative undersøkelser, er opptatt av opplevelse. Mer spesifikt kan man 

si at de i hovedsak er opptatt av om noe har forandret seg, enten gjennom atferd eller tanker 

(e.g., Aartun & Tisløv, 2009; Gray, 2018; Schulerud & Fridjonsdottir, 2008). Flere 

undersøkelser er interessert i hva det er som skaper disse forandringene (e.g., Furlong & 

McGilloway, 2011; Holtrop, Parra-Cardona & Forgatch, 2014). Andre går mer direkte inn på 

nyanserte mål knyttet opp mot modellen som undersøkes, som hvordan relasjonen til barnet 

er forandret, foreldres sårbarhet eller hvordan foreldre ser på egen mestring (e.g., Beckmann, 

2015; Jensen, 2008; Mongstad, 2013). 

 

Når det gjelder emosjonsfokuserte tilnærminger har vi funnet få kvalitative undersøkelser. Av 

kvalitativ forskning på emosjonsfokuserte foreldreveiledningsprogrammer, finner vi et utdrag 

(testimonial) fra en deltager, ment for å belyse metoden (Robinson, Dolhanty & Greenberg, 

2015), en evaluering av TIK på “step-families” (Goonan, 2016) og en studie på 

foreldreveiledning som så på opplevelse av foreldrerollen (Bøyum & Stige, 2017). 

 

Av studiene nevnt ovenfor er det fokus på opplevelse av virkningen og endring som følge av 

programmet som dominerer, eksempelvis relasjon med barnet. Dette kan være relatert til å 

forstå seg selv, men av studiene er det ingen som har dette som en direkte problemstilling. 
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1.7 Emosjonsfokusert terapi 

Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST), som vårt utvalg har deltatt på, er en 

foreldreveiledning med utgangspunkt i emosjonsfokusert terapi (EFT) (Hagen et al., 2019). 

Den innebærer forståelsesrammer og prinsipper inspirert av flere ulike teoretiske retninger. 

For å forstå EFST må man derfor først forstå hva som har formet emosjonsfokusert terapi.  

 

1.7.1 EFT er en integrativ metode  

EFT har bånd til, og har integrert, humanistisk teori, klientsentrert terapi, gestaltterapi og 

dialektisk konstruktivisme (Stiegler, 2015). Til sammen står det relasjonelle aspektet i 

psykoterapi sentralt og at det er den genuine relasjonen mellom to mennesker som danner 

grunnlaget for den terapeutiske relasjonen (Stiegler, 2015). 

 

EFT, tidligere kjent som Process-Experiential Therapy (Goldman, 2019), er en 

neohumanistisk retning som anser emosjoner som de mest grunnleggende mentale 

komponentene (Greenberg, 2015). Den er humanistisk og klientsentrert i at den følger Rogers 

fokus på at terapeuten, ved å danne en dyp forståelse og aksept for klientens holdninger, gjør 

det mulig for klienten å gi uttrykk for og få innsikt i områder hen ikke tidligere hadde 

(Rogers, 1946, 1951). Dagens humanistiske terapier kjennetegnes ved at de blant annet er 

optimistiske til klientens potensial for vekst, har en tro på kvaliteten i den terapeutiske 

relasjon som endringsfasiliterende, og at den er mest egnet når den er dynamisk tilpasset 

klientens behov gjennom terapiforløpet (Cain, Keenan & Shawn, 2016). 

 

Terapiretningen er hovedsaklig utviklet av Leslie Greenberg og har som mål å øke klientens 

emosjonelle kompetanse, å lytte til, akseptere, informeres av og regulere emosjoner og dens 

tilknyttede handlingstendens (Stiegler, 2015). Den er inspirert av gestaltterapi (Stiegler, 

2015), som vektlegger emosjoners rolle som styrende for hvordan vi interagerer med miljøet 

for å få våre behov dekket (Perls, 1973). Psykiske lidelser innenfor EFT kan forstås som 

resultat av at emosjonene ikke lenger signaliserer og organiserer oss på en slik måte at våre 

behov kan imøtekommes (Greenberg & Korman, 1993; Stiegler, 2015).  

 

Endringsforståelsen ligger i hvordan man forholder seg til egne emosjoner, men også endring 

av emosjonelle sår som preger en på lite hensiktsmessige måter (Stiegler, 2015). Opplevelser 

av en bestemt emosjon forstås til å være organisert i såkalte emosjonelle skjemaer som 

påvirker våre fremtidige opplevelser av denne emosjonen (Greenberg, 2015). I arbeidet med 



 14 
 

dette argumenterer Greenberg for at endring etter all sannsynlighet best fasiliteres ved å jobbe 

emosjonelt, fremfor kognitivt (Greenberg, 2012). Terapi og emosjonell forandring krever ny 

erfaring og opplevelse, og gjøres ved å aktivere følelsen for å erfare en mer adaptiv 

opplevelse; en reorganisering av emosjonelle skjema (Greenberg, 2012; Greenberg og Paivio, 

1997; Greenberg, Rice og Elliot, 1993). Dette er i tråd med en dialektisk konstruktivistisk 

tankegang, hvor meningsdannelse i terapi kan beskrives som en syntese mellom to former for 

prosessering, konseptuell og opplevelsesbasert, som til sammen generer forklaringer til 

opplevelse (Greenberg & Pascual-Leone, 2001). Et mål i terapien blir derfor å fasilitere til å 

skape størst mulig kongruens mellom tanke og emosjon (Greenberg & Korman, 1993), slik at 

klienten kan skape en meningsfull og helhetlig opplevelse av seg selv (Stiegler, 2015). For å 

aktivere dypere emosjonell prosessering, samt utforske følelser, sårbarheter og reaksjoner når 

de er aktivert, har de, med inspirasjon fra gestaltterapi (e.g., Perls, 1973), tatt i bruk ulike 

stolarbeidintervensjoner (Goldman, 2019; Stiegler, 2015).  

 

EFT er dermed en terapi som gjennom terapeutens empati, validering, relasjon og fokus på 

reorganisering av emosjonelle erfaringer forsøker å hjelpe klienter med sine vansker 

(Greenberg & Paivio, 1997). Forskning på EFT de siste 30 årene har støttet ideen om at 

utforsking (exploration) av nye følelser og integreringen av emosjoner og meningsdannelse er 

nøkkelkomponenter i retningen mot forandring (Goldman, 2019; Goldman, Greenberg & Pos, 

2005; Missirlian, Toukmanian, Warwar & Greenberg, 2005). 

 

1.8 Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST) 

Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST) er et foreldreveiledningsprogram 

basert på emosjonsfokusert teori og terapi. Mer spesifikt, kan man si at den blant annet har 

røtter i emosjonsfokusert parterapi, motiverende intervju, behandlingsmodeller for 

spiseforstyrrelser som familiebasert terapi, familiearbeidet til Gottman og Naufeld Maté, og 

The New Maudsley Model (Hagen et al., 2019). Spesielt har arbeidet med spiseforstyrrelser 

vært essensielt for utviklingen, hvor EFT som metode har gitt et rammeverk som viser seg å 

passe behandlingen av denne sykdomsgruppen (e.g., Dolhanty & Greenberg, 2007; 2009; 

Dolhanty & Lafrance, 2011; Haynos & Fruzzetti, 2011; Oldershaw, Startup & Lavender, 

2019). Som et resultat av dette ble Emotion Focused Family Therapy (EFFT) utviklet med 

den hensikt å fange opp de familiene som ikke hadde effekt av det eksisterende tilbudet i 

behandling av spiseforstyrrelser, noe som har vist lovende funn (Robinson et al., 2015; Stillar 

et al., 2016; Strahan et al., 2017). I tråd med økende interesse for involvering av foreldre i 
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behandling av barns symptomer, er metoden videreutviklet som en ren 

foreldreveiledningsmodell, altså EFST, og metoden benyttes i dag som en transdiagnostisk 

modell (Foroughe et al., 2019; Hagen et al., 2019). Robinson og kollegaer (2015) vektlegger 

at ved å vie forelderen tid og empati for deres, fremfor bare barnets, vansker er det tenkt at 

terapeuten fasiliterer empati fra forelder til barn; “Treat the parent, heal the child” (s. 79).  

 

EFST er beregnet for familier med ulike utfordringer, enten det er et negativt 

samspillsmønster, barn med emosjonelle vansker eller omsorgspersoner med behov for økt 

kompetanse for emosjonell omsorg (Hagen et al., 2019). En sentral antagelse er at foreldres 

egne følelser og indre prosesser kan hindre dem i å møte, forstå og samhandle med sine barn 

på en god måte (Hagen et al., 2019). Deriblant fokuseres det på generasjonsforebygging, å 

bryte med gammel, innlært følelsesunngåelse, og med dette forebygge at uhensiktsmessige 

omsorgsstrategier overføres mellom generasjoner (Hagen et al., 2019).  

 

I veiledning jobbes det blant annet med å styrke forelderens mestringstro og ferdigheter innen 

emosjonell prosessering, slik at de er i bedre stand til å kunne veilede sine barn emosjonelt 

(Foroughe et al., 2019; Hagen et al., 2019; Robinson et al., 2015). Gjennom stolarbeid 

arbeider terapeuten og foreldrene opplevelesnært med temaer som validering av følelser, 

arbeid med foreldrenes egne følelser som hindrer dem i møte med sine barn, såkalte 

følefeller, å si unnskyld og grensesetting (Hagen et al., 2019). Forelderen flytter seg fra “selv-

stolen” til “andre-stolen” for selv å få tilgang til hvordan det føles for barnet å bli møtt på den 

måten det blir (Hagen et al., 2019). Dette blir etterfulgt av en samtale med terapeut hvor 

opplevelsene utforskes og settes i sammenheng; meningsdannelse (Hagen et al., 2019).  

 

1.9 Status for kunnskap 

Her oppsummeres teori og empiri om foreldres påvirkning og 

foreldreveiledningsprogrammer. Deretter vil vi presentere og begrunne denne oppgavens 

problemstilling.  

 

1.9.1 Hva trenger vi mer kunnskap om? 

Til nå har vi valgt å trekke frem teorier og forskning for å belyse foreldres betydning i barns 

utvikling og behandling. Ved å tydeliggjøre foreldrenes påvirkningskraft, har vi forsøkt å 

utpeke betydningsfulle faktorer ved foreldre og familiemiljø, noe som videre understreker 

foreldreveiledningsprogrammers relevans og aktualitet. Flere av programmene har blitt 
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presentert for å plassere EFST inn i nåværende kunnskapsstatus. Til slutt har EFST som 

program, samt dets teoretiske og historiske grunnlag, blitt presentert for å gi leseren et 

innblikk i programmet foreldrene i vårt utvalg har gjennomført.  

 

Til tross for at det er blitt gjort en del forskning på feltet, er det fortsatt aspekter ved 

foreldreveiledningsprogrammer som krever nærmere utforskning. Spesielt behøves det mer 

kunnskap om langtidsseffekten av slike programmer, hvilke intervensjoner som passer for 

hvem og hva som skal til for å bruke de nye ferdighetene over tid (Wesseltoft-Rao et al., 

2017). Det er også etterspurt kunnskap om de foreldrene som deltar, hva som hindrer foreldre 

i å oppsøke og fullføre foreldreveiledning (Forehand, Middlebrook, Rogers & Steffe, 1983) 

og spesielt er det ønskelig å få vite mer om fedres utbytte av deltagelse i 

foreldreveiledningsprogrammet (Wesseltoft-Rao et al., 2017).  

 

EFST er et relativt nytt foreldreveiledningsprogram, og det er derfor behov for både 

kvantitative og kvalitative studier for å øke kunnskapen om programmet og på hvilken måte 

dette programmet eventuelt virker. Vår studie føyer seg inn i rekken av studier som ønsker å 

berike forskning innenfor foreldreveiledningssfeltet.  

 

1.9.2 Problemstilling og vårt bidrag til forskningsfeltet 

Vår problemstilling lyder som følger:  

Hvordan forstår foreldre seg selv og sin rolle som forelder etter å ha deltatt på 

emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST)? 

 

Med dette finner vi det nyttig å undersøke foreldrenes forståelse av seg selv og hvilken rolle 

de som foreldre har overfor sine barn etter programmet. Vi er av den forståelse at de 

forventninger og det syn foreldre har på seg selv er styrende for hva de opplever å sitte igjen 

med etter endt deltakelse. En metaanalyse av Jones og Prinz (2005) vektlegger nettopp 

foreldres forventninger til egen evne som forelder, foreldrenes mestringstro, som 

utslagsgivende for målt foreldrekompetanse og barnets sosioemosjonelle fungering. 

Forventninger har også blitt trukket frem som en vesentlig fellesfaktor i det som skaper 

endring (Wampold & Imel, 2015). I tillegg er det vist at nye erfaringer i terapi integreres inn i 

tidlige forståelser av seg selv (Kühnlein, 1999). Av denne grunn finner vi det nyttig å se på 

foreldrenes selvforståelse, da dette vil kunne si oss noe om hvordan foreldrene har latt seg 

prege av programmet. Det at EFST som metode innebærer opplevelsesnære øvelser, samt 
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arbeider med foreldrenes egne følelser, indre prosesser og meningsdannelse, antar vi leder til 

at foreldrenes selvforståelse vil bli særskilt påvirket. En slik tilnærming kan være viktig, noe 

som underbygges av at andre finner at klienter trekker frem økt selvforståelse som 

kjennetegnende av et godt utfall av terapi (e.g., Connolly & Strupp, 1996; Moltu, Stefansen, 

Nøtnes, Skjølberg & Veseth, 2017). Vi er ikke ute etter å bedømme effekt av 

foreldreveiledningsprogrammet, men ser verdien i å få innblikk i foreldres opplevelser 

gjennom dette perspektivet. Bruken av “rolle” i vår problemstilling er ment for å supplere og 

tone oss inn på utsagn og situasjoner som er relatert til former for selvforståelse foreldrene 

kan ha i relasjon til sine barn.  

 

Med denne studien ønsker vi å utvide forståelsen av foreldres opplevelse av seg selv og rolle 

som forelder etter endt kurs. Studien har ikke et spesifikt kjønnsperspektiv, men vil kunne 

bidra til å forstå fedres opplevelser av å være med i et foreldreveiledningsprogram.  
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2.0 Metode 

I dette kapittelet vil vi gjøre rede for valg av metode, utvalg, analyse av materialet, samt 

belyse oppgavens validitet og forfatternes forforståelse.  

 

2.1 Valg av metode  

Denne hovedoppgaven er en kvalitativ analyse og er gjort ved hjelp av en fortolkende 

fenomenologisk analyse. Våre begrunnelser for valg av metode presenteres og utdypes under.  

 

2.1.1 Kvalitativ analyse 

Fordi det vitenskapelige grunnlaget var i form av intervjuer, var det naturlig å velge kvalitativ 

analyse. I kvalitativ forskning ses subjektet, fremfor tall, som data, og man er ute etter å 

skape mening til dataene, fremfor å finne svar basert på faktiske, objektive data (Braun & 

Clarke, 2013). Metoden kan sies å muliggjøre dannelsen av teorier, fremfor testing av teorier 

(Braun & Clarke, 2013). I metoden vektlegges det at all data forstås ut ifra en bestemt 

kontekst (Braun & Clarke, 2013). I kvalitativ forskning ses subjektivitet som en del av 

konteksten, som verken kan eller bør løsrives fra funnene (Braun & Clarke, 2013). Innenfor 

kvalitativ forskning verdsettes det derfor refleksivitet både overfor hvordan 

forskningsverktøyene benyttes, samt hvordan prosessen og våre egne historier, verdier, 

perspektiver og forståelse påvirker kunnskapen som produseres (Braun & Clarke, 2013). 

Ulike måter å tilnærme seg dataene, enten i problemstilling eller individuelle forskjeller hos 

forskeren, vil kunne gi en økt forståelse av et komplekst fenomen (Malterud, 2001). 

 

Reliabilitet, validitet og generaliserbarhet 

Reliabilitet er et mål som knyttes til kvantitativ forskning, men som ikke er like aktuelt for 

kvalitativ forskning, da kvalitativ analyse legger til grunn at innhenting av dataene, 

respondentene og konteksten den befinner seg i, vil påvirke funnene. Dette betyr at målet er å 

få økt forståelse for et komplekst fenomen, ikke å innfri mål for reliabilitet (Braun & Clarke, 

2013). 

 

Innenfor kvalitativ analyse ønsker man å komme nærmere den faktiske verden og her 

etterstrebes økologisk validitet, altså hvorvidt funn og konklusjoner kan anvendes til den 

faktiske verden deltakerne befinner seg i (Braun & Clarke, 2013). 
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Funnene i kvalitativ forskning har også en mulig overføringsverdi til andre deltakere og 

kontekster (Braun & Clarke, 2013). Dersom detaljene er beskrevet godt nok, gis leseren 

mulighet til selv å evaluere potensialet for å overføre resultatene (Braun & Clarke, 2013).  

Vi har tatt utgangspunkt i Malteruds (1993, 2001) retningslinjer for kvalitativ forskning i 

arbeidet med, og i presentasjonen av, vår forskning.  

 

2.1.2 Fortolkende fenomenologisk analyse 

Fortolkende fenomenologisk analyse (Interpretative Phenomenological Analysis - IPA), er en 

metode som er informert av filosofisk kunnskap fra hermeneutikk, fenomenologi og ideografi 

(Smith, Flowers & Larkin, 2009). Det at metoden er fenomenologisk vil si at den studerer 

erfaring (Braun & Clarke, 2013). Ideografisk betyr at man er opptatt av enkeltindividets 

opplevelse og meningsdannelse (Smith et al., 2009). Hermeneutisk, vil si at mennesket alltid 

vil tolke og danne mening til en opplevelse ut fra hva man bringer med seg av tidligere 

opplevelser og antagelser (Smith et al., 2009). I IPA ser man mennesket som et 

selvreflekterende, selvfortolkende vesen, og metoden søker å gi en stemme til deltakerne og 

kontekstualisere og gi mening til utsagnene (Braun & Clarke, 2013; Larkin, Watts & Clifton, 

2006; Smith et al., 2009). Samtidig anerkjennes det at vi som forskere aldri kan få fullstendig 

tilgang til foreldrenes verden, og at vi som utenforstående, naturlig og uunngåelig, vil tolke 

informasjon ut fra egne erfaringer og verdensforståelse (Braun & Clarke, 2013). 

 

Kort forklart er IPA en forskningsmetode som er opptatt av å utforske hvordan mennesker gir 

mening til store eller viktige livsopplevelser (Smith et al., 2009). Vi antar at det å skulle være 

med på et foreldreveiledningsprogram, hvor man jobber med egne følelser og indre prosesser, 

vil være en viktig livsopplevelse for mange. Det vil derfor være hensiktsmessig å anvende 

IPA på dette utvalget, da metoden legger vekt på tillagt mening, og da vi ser på foreldrenes 

forståelse av seg selv og sin rolle som forelder i vår problemstilling. Metoden tillater oss å 

komme nær foreldrenes idiosynkratiske opplevelsesmessige reise som deltakere av 

programmet, samtidig som den gir rom til våre tolkninger av denne.  

 

2.2 Utvalg 

Studiens bakgrunn, utvelgelse og karakteristikker ved utvalget vil bli presentert nedenfor.  
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2.2.1 Rammer for studien 

Utvalget og intervjuene stammer fra en større effektstudie av emosjonsfokusert 

ferdighetstrening for foreldre (Ansar, 2018). Det primære utfallsmålet i studien var å redusere 

symptomer hos barn gjennom å hjelpe foreldre. Det sekundære utfallsmålet var å øke 

foreldres forståelse av egne og barnets emosjoner, og deres følelse av ansvar som ledende 

agenter i forandringen av deres barns emosjonelle smerter. Ved å gi foreldre veiledning i 

spesifikke emosjonsorienterte ferdigheter, i tillegg til å fasilitere til dyp emosjonell 

opplevelse, var målet å øke foreldrenes kompetanse og tro på at de kan påvirke situasjonene 

de står overfor i samspillet med deres barn.  

 

Familier ble rekruttert fra familietjenester, helsestasjoner, BUPer og internettannonser. 337 

foreldre til 236 barn fullførte hele programmet. Alle deltakerne fikk et todagers kurs etterfulgt 

av seks timer individuell veiledning med en erfaren terapeut hvor majoriteten hadde særskilt 

kunnskap innenfor EFT og EFST. Foreldrene ble randomisert til å være med i en av to aktive 

betingelser. Den ene fulgte en manual for klientsentrert terapi med psykoedukasjon bestående 

av EFST-komponenter (med aktiv veiledning og tett oppfølging), mens den andre gruppen 

fulgte en manual som i tillegg besto av opplevelsesnære intervensjoner (for eksempel 

evokative teknikker og stolarbeid). 

 

Inklusjonskriterier var foreldre med barn i alderen 6-13 år som hadde eksternaliserende 

og/eller internaliserende vansker som kvalifiserte for hjelp gjennom spesialisthelsetjenesten. 

Deltakerne ble screenet gjennom inntaksintervju og spørreskjemaer. Kartleggingen av 

vanskene ble gjort med utgangspunkt i ASEBA sine diagnosekriterier ved å bruke “Brief 

Problem Monitor For Parents” (cut-off på 63). Det ble også fylt ut tilsvarende skjemaer av 

barnas lærere ved bruk av samme kartleggingsverktøy for lærere (Brief Problem Monitor For 

Teachers). Eksklusjonskriteriene i studien var blant annet alvorlig psykisk lidelse hos 

forelderen, eksempelvis rus eller psykose, psykisk utviklingshemming og/eller 

gjennomgripende psykiske utviklingsvansker hos barnet. Foreldrene og barna kunne ikke 

motta samtidig hjelp fra andre instanser og foreldrene måtte ha omsorg for barnet minst 50% 

av tiden.  

 

Innsamling av data som er brukt i denne oppgaven ble gjort gjennom et semistrukturert 

intervju. Intervjuene ble utført av tre erfarne psykologer og hadde som formål å utforske 

foreldrenes opplevelse av hverdagsliv og dagligdags fungering etter programmet. 
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Intervjuguiden ble utviklet av en psykolog tilhørende prosjektet med særlig kompetanse på 

kvalitativ forskning. Alle foreldrene ble stilt de samme spørsmålene, men innholdet i 

intervjuene varierte avhengig av i hvilken grad intervjuerne lot seg lede av respondenten 

underveis. Eksempler på spørsmål var: “Hvordan har det vært for deg å jobbe så fokusert på 

dine og dine barns emosjoner?” og “Har programmet påvirket hvordan du ser ditt barn og din 

rolle som forelder?” (Se vedlegg 2). Intervjuene ble gjort i perioden mars og april 2019, tre til 

fire uker etter gjennomført program.  

 

Alle intervjuene ble tatt opp som lydopptak og transkribert verbatimt. Forfatterne av 

hovedoppgaven har transkribert halvparten av intervjuene, men fikk tilgang til hele 

datagrunnlaget. De resterende intervjuene er transkribert av andre profesjonsstudenter 

innenfor psykologi ved Universitet i Oslo. Hvis respondenten ga uttrykk for sterke følelser, 

ble følelsen satt i parentes. I utdrag som presenteres i oppgaven er alle skrevet på bokmål av 

anonymitetshensyn, og fyllord og ufullstendige ord er fjernet for å få en mer lettlest tekst. 

Meningsinnholdet i setningene er ikke endret.  

 

2.2.2 Seleksjon 

Alle deltagere i eksperimentgruppen fikk tilsendt en tekstmelding med forespørsel om 

deltagelse i et oppfølgingsintervju. De seksten første foreldre som svarte på utlysningen ble 

inkludert. En ny tekstmelding ble sendt til alle foreldrene om at inklusjonsprosessen var 

avsluttet. En forelder trakk seg i etterkant og ble derfor ikke med videre i datagrunnlaget.   

 

Vi bestemte oss tidlig, i tråd med metodens anbefaling, å holde oss til seks intervjuer (Braun 

& Clarke, 2013; Smith et al., 2009). I tillegg ønsket vi å holde en kjønnsbalanse, da begrepet 

“forelder” favner begge kjønn, og vi vurderte at vi ville ha mistet viktige stemmer ved å 

prioritere på en annen måte. Vi valgte å lese gjennom alle intervjuene for å skaffe en oversikt 

over datamaterialet. Dette gjorde vi hver for oss for å gjøre en selvstendig vurdering av 

meningsinnholdet. Hvert intervju fikk tilhørende notater som var veiledende for oss i 

utvelgelsen. Vår problemstilling, altså foreldrenes selvforståelse, var ikke direkte knyttet til et 

spesifikt spørsmål i intervjuguiden (Se vedlegg 2). Vi valgte heller å plukke ut de intervjuene 

vi opplevde som innholdsmessig rike, som var nært tilknyttet vår problemstilling, og som 

vekket vår umiddelbare interesse for videre utforskning. Spesielt ble vi opptatt av å inkludere 

foreldre som reflekterte rundt egne prosesser. Vi kom enstemmig og uavhengig av hverandre 

frem til de samme seks intervjuene.  
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2.2.3 Utvalgsdemografi 

Foreldrene ble rekruttert fra to store byer i Norge og utvalget vårt bestod av tre menn og tre 

kvinner med en gjennomsnittsalder på 42 år (37-50). Alle hadde fullført minimum 3-årig 

utdanning på høgskole- eller universitetsnivå og en hadde doktorgrad. Fem hadde samboer 

eller var gift med en partner. En av foreldrene var skilt. Ingen av de seks var partnere med 

hverandre. Halvparten av utvalget hadde aldri tidligere mottatt psykisk helsehjelp før 

foreldreveiledningsprogrammet, verken for seg selv eller barnet. Foreldrene ble også målt på 

antall belastninger fra barndommen, som målt med “Adverse Childhood Experiences” (ACE 

– se vedlegg 3), hvor de befant seg innenfor normalen (1,73 av 10) (e.g., Felitti et al., 2019).  

 

2.2.4 Anonymisering 

Foreldrene har gitt tillatelse for bruk av dataene til forskning. De fikk tilsendt og skrev under 

eget spørreskjema for deltakelse i de kvalitative intervjuene. Forfatterne av denne 

hovedoppgaven er ikke kjent med foreldrenes identitet. Vi har valgt å tillegge foreldrene 

fiktive navn for å kunne differensiere mellom dem, samt ha en opplevelsnær fremstilling av 

funnene. Mulige identifiserende kjennetegn har blitt anonymisert i transkriberingsprosessen.  

 

2.3 Utvikling av problemstillingen 

Vi begynte med en interesse og nysgjerrighet for hvilke opplevelser foreldre satt igjen med 

etter å ha deltatt på et foreldreveiledningsprogram. Da vi fikk tilgang på kvalitative data fra 

EFST-studien, ønsket vi å utforske hva deltakelse i dette foreldreprogrammet gjør med 

foreldres forståelse av seg selv og sin rolle som forelder. Dette kan være en nyttig 

problemstilling å benytte for å utforske ulike foreldreveiledningsprogrammer, men kanskje 

ekstra interessant er det for EFST, i lys av metodens fokus på foreldres egne indre prosesser 

og historikk. I vårt ønske om å være transparente for leseren, presenterer vi utvikling og 

utforming av problemstillingen, slik den står i dag. Den har blitt utarbeidet fortløpende 

gjennom transkribering og analysearbeid hver for oss, i dialog med hverandre og gjennom 

møter med våre veiledere. 

 

Etter at vi ble påkoblet studien om EFST hadde vi som utgangspunkt at vi ønsket å se 

nærmere på hvordan det var “å jobbe med seg selv som forelder”. Dette fordi vi 

gjennomgående har vært bevisst på og opptatt av at foreldrene i dette programmet har jobbet 

med sine egne følelser og indre prosesser. Dette kom enda klarere frem i vårt arbeid med 

transkribering av intervjuene. Sammen diskuterte vi spørsmål rundt foreldrenes bevissthet 
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rundt egne følelser, tanker og handlinger, deres rolle som foreldre, partnere og 

medmennesker, samt hvordan de så på betydningen av deres egne bidrag til deres barns 

vansker. Problemstillingen ble deretter, etter mye diskusjon og flere møter, omgjort til slik 

problemstillingen ser ut i dag. Selv om vi fastsatte problemstillingen relativt tidlig i 

analyseprosessen vil funnene sannsynligvis bære preg av den ovennevnte prosessen.  

 

2.4 Analyse 

Vår analyseprosess tar utgangspunkt i stegene til IPA, slik de står forklart i boken til Smith, 

Flowers og Larkin (2009). Stegene er ment som forslag, fremfor krav til analyseprosessen, og 

vi bruker disse stegene som hjelp til oppdeling av fasene vi har jobbet i. Det presenteres her 

vår fremgangsmåte i arbeidet med produksjonen og analyseringen av våre funn. 

 

2.4.1 Steg 1 - Grundig gjennomlesning 

Som et naturlig første steg begynte vi å lese oss gjennom alle de femten intervjuene. Vi var 

allerede kjent med halvparten av intervjuene grunnet vårt tidligere arbeid med transkribering 

og utvalgseleksjon. I tråd med anbefalingene av Smith, Flowers og Larkin (2009) noterte vi 

ned umiddelbare tanker og ideer for å gi rom til deltakerens stemme. Denne 

gjennomlesningen var derfor grundigere og lot oss utforske den enkeltes subjektive 

opplevelser og personens forsøk på å gi mening til disse. Vi gjorde dette hver for oss for å 

skape et mest mulig uavhengig inntrykk av forelderen. 

 

2.4.2 Steg 2 - Notering av interessante punkter 

Dette steget fletter seg inn under steg 1, hvor vi noterte underveis. Vi hadde vår 

problemstilling i tankene og noterte oss svar og refleksjoner som vi opplevde var relatert til 

vårt forskningsspørsmål. Noteringen inkluderte konkrete sitater, måter å omtale et fenomen 

på, spørsmål vi måtte ha til hva deltakeren mente med utsagnet, og på hvilken måte dette stod 

i likhet med, i kontrast til, eller om det var repetisjon/gjentakelse av hva som tidligere hadde 

vært fortalt. Oppsummert kan notatene deles inn i deskriptive, lingvistiske og 

konseptuelle/fortolkende, i tråd med IPAs metode (Smith et al., 2009).  

 

2.4.3 Steg 3 - Formulering av fremtredende temaer 

I neste steg samlet og systematiserte vi notatene. For å gi et klarere bilde av hvem 

informanten var og hvordan de svarte på vår problemstilling, valgte en av oss å skrive noen 

setninger som hen vurderte oppsummerte informanten, mens den andre valgte å fremheve et 
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lite utvalg av sitater som opplevdes spesielt fremtredende hos informanten. Analyseverktøyet 

NVivo ble brukt i dette arbeidet. Gjennom dette kom det tydeligere frem for oss hva som 

virket å være de mest fremtredende og relevante temaene for den aktuelle informanten. Dette 

arbeidet ble gjort individuelt og uten input fra den andre.  

 

2.4.4 Steg 4 - Formulering av overordnede temaer 

Det øverste analysenivået for hver enkelt informant er de overordnede temaene. Hver for oss 

hadde vi en tanke om hva som ville utgjøre de overordnede temaene, før vi satt oss sammen 

for å diskutere og sammenligne våre funn. Dette for å hindre en unyansert forståelse av 

foreldrene. De temaene vi hadde til felles ble tatt med videre, da de av begge ble ansett som 

viktige og relevante for problemstillingen. De resterende temaene representerte enten funn 

hvor vi hadde forskjellig perspektiv på hva informanten mente, eller temaer som berørte noen 

aspekter den andre ikke hadde oppdaget. Temaene ble diskutert og vurdert i henhold til 

relevans for problemstillingen. En relevant retningssnor var om vi fikk et inntrykk av at 

informanten fremhevet temaet. Med det mener vi om informanten nevnte det kort og grunt, 

eller om vi fikk idé om at dette temaet hadde vært særlig viktig og betydningsfullt for 

informanten. Sistnevnte var et argument for inkludering.  

 

2.4.5 Steg 5 - Repetisjon for de resterende intervjuene 

Etter arbeidet med første informant, valgte vi å ha et møte med vår hovedveileder. Målet med 

møtet var å kvalitetssikre at vår arbeidsmetode kunne sikre gode og valide funn. En viktig 

presisering vi heretter jobbet etter var å heller holde oss mer tro til informantens ord, enn å 

identifisere temaer for tidlig. Dette tok vi med oss inn i videre arbeid med de resterende 

intervjuene. Stegene beskrevet ovenfor ble repetert for hver informant, samtidig som vi etter 

beste evne forsøkte å fristille oss fra tidligere funn.  

 

2.4.6 Steg 6 - Mønstre på tvers av informanter - Gjentagende overordnede temaer 

Etter å ha gjennomgått de ovennevnte stegene for hvert intervju, samlet vi de overordnede 

temaene i et felles dokument. Målet var å gruppere de overordnede temaene i kategorier for å 

finne mønstre på tvers av foreldrene. Enkelte mønstre var tydeligere og dermed enklere å 

kategorisere, eksempelvis de som tematiserte egen oppvekst eller de som snakker om at det 

var vanskelig å få til endringer. Andre krevde mer bearbeiding for å kunne fastsettes, for 

eksempel temaer som omhandlet ansvar og fleksibilitet. Av de totalt tjue overordnede 

temaene ble det dannet fire kategorier, mens åtte av de overordnede temaer falt utenfor. De 
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resterende overordnede temaene hadde lite til felles med kategoriene vi hadde dannet og de 

utgjorde heller ikke klare kategorier seg imellom. Dette medførte at vi gikk tilbake i 

intervjuene for å tydeliggjøre for oss selv hva disse overordnede temaene fortalte oss. Som et 

resultat av dette ble noen slått sammen, andre ble utelatt grunnet en ny vurdering av relevans, 

og to nye kategorier ble dannet. Underveis i prosessen ble kategoriene navngitt og 

operasjonalisert for å tydeliggjøre hva de representerte. Navnene var ment å speile 

meningsinnholdet og har vært under kontinuerlig bearbeiding. 

 

I arbeid med organisering av funnene ble det tydelig for oss at kategorien “jeg er nærmere 

min partner” omhandler et større relasjonelt tema enn hva vår problemstilling spør etter. Etter 

en vurdering valgte vi å utelate kategorien fra resultatdelen, da vi anser den mer som et 

biprodukt sammenlignet med de andre kategoriene. Kategorien innebærer uten tvil tematikk 

som påvirker barn, men mer indirekte enn de andre funnene. Dette resulterte i at våre funn 

bestod av fem kategorier som vil bli presentert i resultatdelen. Disse ble senere plassert i et 

forslag til en forståelsesmodell, som presenteres i diskusjonsdelen. I arbeidet med dette ble 

det tydelig for oss at enkelte respondenter hadde utsagn som kunne berike allerede 

eksisterende kategorier, som de tidligere ikke hadde tilhørt. Eksempelvis så vi at en av 

foreldrene snakket om ansvar, noe som kom tydeligere frem da forståelsesrammen utvidet vår 

egen forståelse av kategorien. 

 

2.5 Forfatternes forståelseshorisonter 

På samme måte som ved kvantitative analyser er validitet og reliabilitet viktig å adressere. Vi 

er av den oppfatning av at et arbeid aldri vil kunne løsrives helt fra forfatteren. Våre 

interesser, blindsoner og motiver vil alltid påvirke innsamlingen og bearbeidingen av dataene. 

Basert på et ideal om transparens, samt at leseren selv skal få vurdere funnene så fritt som 

mulig, presenteres forfatternes faglige ståsted i dette underkapittelet. Dette er i tråd med 

anbefalinger gjort av et utvalg fra American Psychological Association, satt til å se på 

formidlingen av kvalitativ forskning (Levitt, Motulsky, Wertz, Morrow & Ponterotto, 2017). 

Andre mulige begrensninger vil også presenteres.  

 

2.5.1 Forståelseshorisont 

Rennie (1994) benytter begrepet forståelseshorisont (horizons of understanding) for å 

beskrive forskerens bakgrunn, erfaringer og teoretiske forståelse som påvirker funnene. Vi 



 26 
 

ønsker her å presentere vår forståelseshorisont slik vi tenker den kan ha betydning for våre 

analyser. 

 

August er tilhenger av kontekstualisme, som er en anerkjennelse av at det ikke finnes én 

sannhet, men at dette ikke betyr at kunnskapen som er produsert ikke kan være sann eller en 

del av en sannhet (Braun & Clarke, 2013). Kunnskap er informasjon hentet fra kontekst og er 

formet i giver og mottakerens syn på hva denne informasjonen betyr (Braun & Clarke, 2013). 

Mari er også tilhenger av kontekstualisme. Samtidig er hun tilhenger av den post-

positivistiske tanken om at sannheten til en viss grad er forankret i generaliserbare teorier, og 

har en tro på at det finnes mønstre, eller en kjerne, som mulig er sann på tvers av kontekster 

(Braun & Clarke, 2013; Clark, 1998). Denne er likevel vanskelig å løsrive fra kontekst. 

 

Vi kommer begge fra en forståelse av terapi som, i likhet med humanismen, anerkjenner at 

klienten, i dette tilfellet forelderen, er ekspert på seg selv og sin egen verden (Rogers, 1946). 

Samtidig anerkjenner vi begge, også basert på egne erfaringer, at andres forståelse kan bidra 

til å belyse en del av sannheten vi ikke selv er bevisst. Terapi for oss innebærer et samarbeid i 

en relasjon, hvor man sammen kommer frem til forklaringer og forståelser av seg selv og 

verden. Denne forståelsen av terapi har uten tvil formet vår inngang til arbeidet med, og 

tolkningen av, dataene. Vi har forsøkt å forstå foreldrenes opplevelser “sammen med” våre 

informanter, og ikke minst sammen som forfattere. Det å være to forfattere med kontinuerlig 

tett dialog har vært til hjelp for å utfordre hverandres forforståelser og tidvis forutinntatte 

oppfatninger, og hjulpet oss til å holde et genuint, åpent og nysgjerrig utgangspunkt 

underveis i analyseprosessen. 

 

Det vil være misvisende å si at vi har en fullstendig forståelse av hva det innebærer å være en 

forelder, blant annet fordi ingen av oss har førstehåndserfaring. Det som former vår forståelse 

er erfaringer gjennom søskenforhold, terapeutisk arbeid med barn og foreldre, og 

engasjementer gjennom andre instanser, som for eksempel i barnehage, sommerskole eller i 

idretten. Dette har bidratt til viktige refleksjoner og er erfaringer vi bringer med oss i vårt 

forsøk på å forstå foreldres opplevelser.  

 

Når det gjelder EFST som metode var dette en tilnærming vi tidligere ikke hadde 

forkunnskaper om eller erfaring med. Derimot har vi begge vært interessert i emosjonsrettede 

tilnærminger i arbeid med barn og foreldre. Vi har gjennom dette arbeidet blitt godt kjent 
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med EFST som metode, men har forsøkt å fristille oss fra teorien og bevisst jobbet med å 

forholde oss nøytrale i tolkningen av funnene. Vi har av den grunn med vilje avstått fra å 

gjøre oss kjent med litteraturen til både EFT og EFST før arbeid med transkribering og 

analyser, slik at vi kunne tolke funnene uten en slik forforståelse.  
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3.0 Resultater 

I dette kapittelet presenteres funnene av analysen som legger grunnlaget for videre diskusjon 

senere i oppgaven.  

 

3.1 Funn 

Analysen av dataene resultere i fem kategorier basert på tematikk som foreldrene var særlig 

opptatt av. Vi forstår kategoriene som kvalitativt forskjellige, men samtidig til en viss grad 

overlappende. De presenteres hver for seg, i hvert sitt underkapittel, med aktuelle, utvalgte 

sitater fra foreldrene. Det presenteres også en modell med visuell fremstilling av kategoriene 

og deres mulige sammenheng mot slutten av kapittelet. Rekkefølgen funnene presenteres i, 

følger dette forslaget til forståelse av mulig sammenheng.  

 

3.1.1 Jeg og min foreldrestil er påvirket av min oppvekst og mine foreldre 

Et tema som fremkommer hos flere av respondentene, er deres egne oppveksterfaringer og 

forhold til deres foreldre. Fem av respondentene trekker dette tydelig frem som noe de har 

blitt mer bevisst over. Gjennom prosessen har de kommet til en erkjennelse av hva de har 

med seg fra egen barndom og oppvekst, og som de dermed selv bringer videre inn i 

relasjonen med sine egne barn. Dette både i form av at forelderen i løpet av 

foreldreprogrammet har blitt seg bevisst på hva de viderefører av handlingsmønstre, og at 

deres eget forhold til følelser er farget av deres foreldres toleranse for ulike følelsesuttrykk. 

 

Mette (39) illustrerer sistnevnte når hun snakker om hva som skjer med henne når datteren 

utagerer:  

 

“...nå er... handler dette om, eeeh, noe som du har opplevd, i din barndom som bare er automatisert. Så når 

datteren din har store, sterke følelser, så blir du redd. (…) Fordi at, kanskje da din mor, ikke klarte romme, 

når du var urolig eller sint. (...) Så ble du bedt om å roe deg ned og, ikke være så dramatisk og, sant. (...) så 

jeg har jo på en måte lært at, sånne store følelser (kort pause) er farlige” 

 

Mette setter sin frykt for store følelser i sammenheng med egne opplevelser av å ikke å ha 

blitt møtt på disse følelsene i barndommen av sin mor. Sandra (37) har en lignende 

åpenbaring. Hun forteller terapeuten hvordan hun reagerte på måten hennes mor håndterte en 

situasjon med Sandras sønn: “og da tenkte jeg at “dette her er jo nettopp sånn jeg ble møtt 
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som liten”, ikke sant”. Beskrivelsen av den aktuelle situasjonen gjorde det klart at Sandra dro 

kjensel på skyldfølelsen som påføres når en voksen uttrykker skuffelse, og hvor sårt det er for 

et barn å bli møtt av sin omsorgsperson på denne måten. Både Mette og Sandra snakker om at 

de har med seg sine mødre inn i dagliglivet, manifestert som internaliserte stemmer som 

styrer hvordan de møter sine barn. Det virker som en bevisstgjøringsprosess er igangsatt, 

hvor de aktivt arbeider med hvordan de selv har blitt møtt og hvordan de møter, og ønsker å 

møte, sine barn.  

 

Mikael (39) snakker også om foreldres påvirkning på hans forhold til følelser, men legger 

mer vekt på atferden foreldrene har hatt.  

 

“Men når det er sagt, så har jeg, så kommer jeg jo fra en sånn kultur, og det har gjort noe med følelsesmønsteret 

mitt, og jeg hadde nok en litt sånn tilsvarende barndom, med en far som var helt fantastisk (...)  Ja, det er et men 

der, hvor jeg husker spesielt en gang hvor han, og da rista han meg ordentlig (...), da kasta han meg i veggen 

husker jeg (...) jeg var overrasket husker jeg, jeg var overrasket, det skjedde ikke ofte altså, (men) det skjedde 

nok mer enn en gang.” 

 

I veiledning har det vært et tema hvordan Mikael har forstått at hans reaksjoner og handlinger 

mot sin sønn er av fysisk natur og kan karakteriseres som vold. I sitatet ovenfor trekker han 

linjer til tilsvarende erfaringer fra barndommen, som å bli ristet av sin far, og hvordan det 

opplevdes for ham. I tråd med dette reflekterer han:  

 

“Jeg ser jo det at jeg har blitt min far opp av dage. Som jeg har alltid sagt jeg skal aldri bli. Det er jo.. det regner 

jeg med at alle sier ”jeg skal hvertfall ikke bli som min far. Eller min mor eller.. foreldre..”. Men jeg ser jo det 

nå at jeg er blitt han. På masse masse, mange mange områder. Og det er jo, for det første er det grådig sårende 

sånn i utgangspunktet å se at du har blitt noe som du ikke vil bli..”  

 

Trond (42) har samme refleksjon hvor han gjenkjenner sin far i seg selv og har en sterk 

reaksjon på dette: “..det var steintøft. Det var ikke noe gøy. Da gikk det gærent (ler).” Are 

(50) synes også det er vanskelig: “Og det ser jeg nå med litt skrekk og gru at man har 

overført til seg selv og ditt eget barn i en viss grad da.”. Disse fedrene forstår altså seg selv 

som påvirket av sine foreldre og har nå fått en ny forståelse for hvilken rolle ens egen 

oppvekst og barndom har i deres nåværende relasjoner med sine barn. Dette er for mange en 

tøff erkjennelse, men tydeliggjør samtidig et endringspotensial og motivasjon for endring.  
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Flere av foreldrene formidler at de vil bruke denne kunnskapen til å bryte et mønster. I 

forståelsen av hvordan foreldrene stadig har innflytelse på dem, virker de til å ha blitt bevisst 

hvilke endringer som må til. Flere ønsker å aktivt endre sin foreldrestil på bakgrunn av det de 

husker av erfaringer fra oppveksten. Are forteller for eksempel om hvor dypt det stikker at 

hans far aldri var interessert i han og hans interesser, og konkluderer: “.. på en måte har han 

motsatt effekt på meg, at “det skal i hvert fall jeg gjøre for mine barn, at jeg skal følge de 

opp””. I det Sandra oppsummerer hvordan hennes sønn ble møtt av hans mormor, sier hun:  

 

“..men jeg har lært så utrolig mye av det, nettopp fordi at han ble møtt på den måten han ble. Og det synes jeg er 

så utrolig beskrivende i forhold til hva man selv er vokst opp med og hva man ikke har lyst til at barna sine skal 

erfare og møte på i dag da…” 

 

Temaet rommer altså både forståelsen av ens egen barndom og oppveksts påvirkning på 

hvordan de selv ble som foreldre, og ønsket om å gjøre det annerledes med sine barn. 

Foreldrene setter seg inn i barnas opplevelser på bakgrunn av egne opplevelser i barndommen 

og forsøker å endre atferd i tråd med den nye erkjennelsen.  

 

3.1.2 Jeg tar ansvar 

To respondenter er opptatte av at de nå tar et ansvar. De har til felles å løfte frem et ansvar for 

egen atferd, men skiller seg ut med tanke på hva og hvordan dette ansvaret får plass i deres 

liv. Mikael har gjennom foreldreveiledningsprogrammet, til sin forskrekkelse, forstått at 

tidligere atferd mot sønnen karakteriseres som vold. 

 

“Fordi, det som, var kanskje min (...) største aha-opplevelse her, det var jo at dette kan jo hende er min skyld? 

Altså min skyld? At han føler som han føler. (...) også har jeg hvert fall konkludert med at det er det største 

elementet, hvert fall det største som jeg kan gjøre noe med.” 

 

I lys av dette er han svært opptatt av å vise anger overfor sønnen og tydeliggjøre at dette ikke 

er sånn en pappa skal være. Han vil bruke denne innsikten aktivt til å påse at han ikke faller 

tilbake til gamle mønstre.   

 

“Det har vært mange “men”, når vi har pratet om det, (...),  det er liksom ikke sånn at vi skyver det under teppet, 

eller "du får ikke lov til å si det til noen eller noe sånt", så har det alltid vært (et) “men” der. Til at jeg skjønte at 

det er ikke noe "men" i dette her, dette er hva jeg gjør, jeg er voksen, du er barn. Vi må oppføre oss voksent, og 
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vi må ta ansvar for dere, og passe på dere, uansett hva dere gjør, så skal ikke vi gjøre det, eller jeg skal ikke 

gjøre det.” 

 

Her påpeker Mikael en diskrepans i ansvarsfordeling mellom voksen og barn. Han forstår nå 

seg selv som en far som har blitt bevisst sine feil og som tar eierskap og ansvar for disse. 

Dette gjør han ved å endre sin atferd og være bevisst sin rolle som en ansvarlig pappa. Ansvar 

virker også å spille en viktig rolle for Mette. For henne har det omhandlet betydningen av 

eget bidrag inn i vanskelige situasjoner, hvor hun i denne sammenheng trekker linjer til sin 

egen barndom. 

 

“For det som jeg kjenner på, kan jo være det at hun kaster ting på meg, men det kan jo óg (være) at jeg 

er redd for det som jeg har opplevd tidligere i livet mitt. Sant? Og da er det jo noe med at, hvis jeg kan 

ta radikalt ansvar for det.” 

 

Mette beskriver hvordan hun nå gjenkjenner og skiller eget stress og uro fra datterens. Ved å 

trekke seg unna situasjoner som kan eskalere tar hun hensyn til både datteren og seg selv. Det 

er dette som er det radikale ansvaret. 

 

“Og kjenne (bankelyder), der kommer hjertebanket, der begynner jeg å gå raskere, sant. Og hvis jeg da trekker 

meg unna og trekker frisk luft eller sier “time out”, Mette”. Så vil jo min reaksjon på henne være mye mildere, 

enn hvis jeg reagerer når jeg er i reptilhjernen.” 

 

Begge beskriver en økt innsikt i egne indre prosesser og hvordan dette har spilt seg ut i møte 

med barnet. Mikael og Mette tar eierskap til egne uhensiktsmessige handlingsmønstre i 

foreldrerollen, mønstre de nå aktivt jobber med å forbedre. På den måten forstår de seg selv 

som foreldre som nå tar voksenansvaret.  

 

3.1.3 Jeg skal ikke forandre barna mine, de er som de er 

Flere er opptatt av at fokuset i programmet, overraskende for noen, er endring i måten de selv 

møter barnet sitt på. Det er spesielt hos tre av foreldrene dette fremkommer som en viktig 

erkjennelse og oppdagelse. Alle tre forteller at de har justert på i hvilken grad de griper inn i 

barnas væremåte og utfordringer, hvorav to vektlegger aksept som styrende for deres nye 

rolle. Eksempelvis sier Ellen (47): 
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“Jeg føler jo at jeg har blitt flinkere til å på en måte bare kanskje anerkjenne (...) Men jeg prøver på en mye mer 

måte å godta dem som de er. Ikke sant? Og anerkjenne at "ja det er sånn de er, og sånn må de bare få lov til å 

være, (datteren) må bare få lov til å være den litt stillere forsiktigere sjenerte jenta, (...), og jeg må bare innse at 

det er sånn hun er (...)” 

 

Ved å legge mer vekt på aksept av egne barn setter foreldrene seg selv i en annen rolle enn 

før. Ens oppdrag er ikke nødvendigvis å endre barna, men blant annet å tåle å stå i og møte 

følelsene deres, og vise aksept for det mennesket de er. En større del av prosessen ligger i å 

jobbe med egen frykt for at det ikke skal gå bra med barnet, enten i form av å arbeide med 

egen skuffelse eller ved å unngå å la seg skremme av potensielle skrekkscenarier. Disse 

bekymringene er, i Mettes tilfelle, knyttet opp mot frykten for at noe ikke skal være 

“normalt”, noe hun i intervjuet forteller er en respons hun har lært av sin mor. Dette er noe 

hun aktivt ønsker å endre på og resultatet er at hennes rolle blir å forstå, fremfor å 

overfokusere på hva som er “normalt”.  

 

“Hvis det blir veldig sånn derre der “dette er ikke normalt, og dette er feil”(...) Heller prøve sånn: ”Okei, nå må 

jeg prøve å forstå hvorfor må hun gjøre det på den måten. Hvorfor må hun ha det sånn?” Sant, når hun har satt 

seg noen forskjellige mønstre, altså sånn, for henne er det viktig å gå med de sokkene. Eller sant, det er noe med 

å liksom prøve å forstå det fremfor å fremmedgjøre det.” 

 

Sandra illustrerer det å ikke skulle forandre sine barn på en annen måte. Ved å tilrettelegge 

for at hennes sønn selv skal styre prosessen, fremmer hun tillit til barnets egen evne til å 

håndtere det som kan oppleves som vanskelig.  

 

“Han skulle ta vaksine på skolen og vi snakket om det og jeg vurderte jo å være den mammaen som blir med, 

for det står det jo på side to nederst på det vaksinasjonsarket at de som kommer til å slite med å gjennomføre 

kan booke egen time og så tenkte jeg «Det har jeg lyst til, men det kan jeg ikke. Han må gjøre.. han må stå i 

dette selv.» (Bestemt)” 

 

Hun er klar på at hennes behov for å ta bort hans smerte må tre til side og at hennes rolle 

istedenfor er å la hennes sønn få møte på sine utfordringer. På den måten beskriver hun at 

hennes rolle er å være en forelder som støtter opp om barnets prosess, heller enn å løse opp i 

barnets vansker.  

 

Det å ikke skulle forandre barnet sitt innebærer altså å legge fra seg sine egne behov; det 

være seg å beskytte seg mot egne bekymringer eller å skåne barnet sitt fra ubehagelige 
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opplevelser. I stedet innebærer deres forståelse av rollen som forelder å la barnets egne 

opplevelser og behov få ta sin rettmessige plass, å la barnet være som det er og la det få lov 

til å styre sin egen prosess.  

 

3.1.4 Jeg er ikke lenger styrt av for strenge rammer 

To foreldre fremmer en utvikling av i hvilken grad de styres av “strenge rammer” overfor 

sine barn. Det vi her tolker som “strenge rammer” uttrykkes av foreldrene som en form for 

overopptatthet av å følge gitte standarder og forventninger tilknyttet foreldrerollen. Ved å ha 

et mer avslappet forhold til disse, erfarer respondentene en mestring og en opplevelse av å 

være mer fleksibel. 

  

Are er opptatt av at han ved å lære om seg selv har blitt mildere og mer tålmodig som far. 

Han beskriver å ha en indre “hardhudethet”, som gjør ham utålmodig i utfordrende 

situasjoner med barna. Dette har gjort at han på hjemmebane ofte ubevisst har unngått det 

emosjonelle og nære møtet med familien. Gjennom å gå inn i egne følelser og forstå seg selv, 

har han kommet i kontakt med sin mildere side; en side hvor han erkjenner at alt ikke trenger 

å være så konsekvent med barna: “Men jeg må også ikke være så opptatt av å være det 

tjuefire timer i døgnet, på en eller annen måte. At det går an å liksom være litt mer fleksibel, 

kanskje.”.  Det han kaller en økt fleksibilitet virker å ha bidratt til å gjøre ham tryggere og 

mer avslappet som far. Nå har han en opplevelse av bedret evne til å veilede barna i 

emosjonelle situasjoner og han har fått en utvidet forståelse av at “hardhudetheten” kanskje 

har vært mer fremtredende enn han tidligere har trodd og ønsket. 

 

Sandra opplever i likhet med Are en økt fleksibilitet i hvordan man kan være som forelder. 

Hun understreker at hun har gått fra å være rigid og pliktoppfyllende, til å bli rausere og mer 

avslappet. Reglene hun tidligere har fulgt, har hun fulgt av frykt for at noe galt kan skje eller 

at det skal gå dårlig med barna. Ved å løsrive seg fra egne og andres forventninger, har hun 

kommet frem til at det ofte er greit at alle regler ikke trenger å følges til enhver tid.  

 

“ For jeg var nok et veldig sånn A4 og var veldig redd for å gi etter (...) Men det er jo ikke sånn, det er faktisk 

lov å tenke at.. ja, det er helt fint. Så nå har jeg innført to ting da. I ny og ne så spiser vi dessert før middag og 

noen ganger så dropper vi tannpussingen om kvelden. Og det er sånn, det kunne jeg aldri ha gjort før. Og det.. 

jeg bare.. barna elsker det!” 
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Hun forstår altså seg selv som mer raus og fleksibel og ser at situasjoner som før hadde vært 

vanskelige nå løser seg enklere. Hun har nå en annen innsikt og et mer avslappet forhold til 

det å være forelder. Sandra har i veiledning gått nærmere inn på dette temaet, hvor hun 

sammen med veileder har utforsket hvorfor det har vært så viktig for henne å ikke “gi etter”: 

“Også kommer jeg frem til at det handler om min egen barndom og oppvekst. Og det er jo 

egentlig ikke så viktig, når man ser det i perspektiv, ikke sant. Det viktigste er jo relasjonen. 

Og ikke at de pusser tennene hver bidige kveld uansett.”. Sandra trekker her linjer mellom 

egen oppvekst og hva som har vært styrende for henne som forelder. Det samme gjør Are når 

han i intervjuet forbinder hans “hardhudhet” med forventninger formet av hans egen 

barndom.  

 

To av foreldrene fremmer altså en forståelse av seg selv som mindre styrt av strenge rammer 

enn tidligere. Ved å bli seg bevisst egne forventninger til barna og egen rigiditet, har de nå 

blitt opptatt av å være fleksible og avslappede som foreldre.  

 

3.1.5 Jeg forstår hva jeg bør gjøre, men jeg får det ikke helt til 

I utvalget er det to foreldre som viser en side som kanskje ikke trekkes frem så ofte etter en 

foreldreveiledning, nemlig en forståelse av seg selv som en som ikke får det til. De forteller 

om en ny bevissthet rundt sin egen atferd og en erkjennelse av at de kunne eller burde gjort 

noe annerledes. Mest fremtredende for Trond er opplevelsen av å oppdage halvveis inn i 

situasjonen at han kunne løst den på en annen måte enn han gjorde. 

 

“Når jeg blir for mye meg, så går det for lang tid før du oppdager hva du (...) skal gjøre sant. (...) Når du først 

har tråkket ut i elven, så er det liksom.. ”Nei, nå er jeg allerede våt på beina så nå kan jeg jo gønne på videre”. 

(Ler). Istedenfor å gå opp igjen og prøve å finne en sti. Så det er litt sånn, det kjenner jeg det er det 

vanskeligste.” 

 

Det å oppleve at man ikke får det til kan være vanskelig og sårt. Trond forteller i intervjuet 

om hendelser hvor han ubevisst faller tilbake til gamle mønstre og hvor frustrerende det kan 

føles å ikke få det til: “..så sitter du igjen som en sånn nisse som føler deg mislykket sant. 

Også tror jeg den følelsen av å føle seg mislykket når du ikke får det til, den.. den skremmer. 

(...) For jeg vil helst at det skal virke med en gang.“. Mens Trond strever med å komme seg 

ut av gamle mønstre, prøver Ellen å få bukt med sin egen selvkritikk. Dette påvirker henne i 

stor grad som forelder og hindrer henne i å være den forelderen hun ønsker å være. I 
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intervjuet forteller hun hvordan denne selvkritikken kan komme til uttrykk som skuffelse 

overfor datteren. I sitatet nedenfor illustrerer Ellen hvordan hun forsøker å hindre at dette 

kommer til uttrykk når hun oppdager at datteren likevel ikke skulle streike for klimaet: 

 

“så ser jeg jo det, så vil jeg jo ikke si noe, fordi jeg vil jo ikke (...) så blir det jo en sånn spiral, også er jeg jo 

kanskje litt for knapp i måten jeg svarer henne på, litt for kjapt ut døra med hunden om morningen. Så merker jo 

hun det? Også tenker hun "nei nå er mamma skuffa over meg fordi ditten og datten". Så nei, jeg kan ikke si at 

jeg syns at jeg får det så veldig godt til, men jeg prøver jo å være bevisst på det.” 

 

Denne selvkritikken overskygger kunnskapen hun har tatt med seg fra foreldreprogrammet. 

Selv om hun er sine tilkortkommenheter bevisst og aktivt prøver å forandre på disse, sitter 

hun likevel igjen med en forståelse av at hun ikke får det til: “Jeg vet at jeg er, veldig 

selvkritisk, er veldig streng mot meg selv fremdeles. Tror jeg dessverre aldri vil slutte å være 

(det). (...) Jeg vet ikke om jeg får til å føle så veldig annerledes?”. Hun uttrykker frustrasjon 

over at hun legger merke til hva hun gjør, men at hun likevel ikke klarer å endre på det. 

Derav kommer en forståelse av seg selv som en som ikke får det til. 

 

Det later til at begge foreldrene vet hva som skal til, men finner det er svært utfordrende å 

skulle endre atferd og mønster. Det å forstå seg selv som en forelder som ikke får det til, kan 

medfølge følelser av frustrasjon og tristhet. En nyanseforskjell mellom de to virker å være at 

Trond fortsatt har en tro på at øvelse gjør mester, mens Ellen er usikker på om hun noen gang 

vil få til å være forelder på en bedre måte enn det hun opplever å være nå. 

 

Oppsummert viser resultatene fem ulike forståelser av seg selv og sin rolle som forelder. Da 

vi gjennom analyseprosessen så en mulig sammenheng mellom disse, er de forsøkt illustrert i 

en modell (se Figur 1).  



 36 
 

 

           Figur 1: Modell av sammenheng mellom kategorier 

 

Boksene representerer hver kategori, og de ulike respondentene har blitt tildelt hver sin 

fargede snakkeboble for å tydeliggjøre hvilke foreldre som bidro til utformingen av de ulike 

kategoriene. Kategoriene har videre blitt delt inn i tre overordnede nivåer; innsikt, hindring 

og handling. Fargene på boksene representerer det vi forstår som ulike utfall et 

foreldreveiledingsprogram kan ha. Valg av farger til boksene er gjort med den tanke at fargen 

grønn kan representere aktiv forandring (handling), rød kan representere motstand (hindring) 

og oransje kan representere en mulig nøkkelkomponent for endring (innsikt). Dette er ment 

som hjelp til leseren i sosialiseringen av modellen. Hver kategori er knyttet til hverandre ved 

hjelp av streker og de tre nederste kategoriene er plassert sammen, da de alle representerer en 

form for forandring. Modellen og mulige retningsforhold diskuteres nærmere i neste kapittel. 
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4.0 Diskusjon 

Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre er et relativ nytt foreldreveiledningsprogram, 

og det finnes begrenset forskning på nettopp dette programmet. Særlig er det gjort få 

kvalitative undersøkelser av foreldrene som har gjennomført veiledningen. Med et ønske om 

å undersøke foreldrenes forståelse av seg selv og sin rolle som foreldre etter å ha gjennomgått 

EFST, kom vi frem til fem kategorier: “Jeg og min foreldrestil er påvirket av min oppvekst 

og mine foreldre”, “jeg tar ansvar”, “jeg skal ikke forandre barna mine, de er som de er”, “jeg 

er ikke lenger styrt av for strenge rammer” og “jeg forstår hva jeg bør gjøre, men jeg får det 

ikke helt til”. Kategoriene er samlet i en modell, som vist ovenfor (se Figur 1). Videre 

forståelse av funnene og modellen vil bli diskutert i dette kapittelet. Gjennom diskusjonen 

ønsker vi å løfte fram hvordan vi forstår resultatene, sett i lys av et utvalg eksisterende teori 

og forskning. 
 

4.1 Kausalitet og retning - Hvordan kan vi forstå sammenhengen mellom funnene? 

I modellen er kategoriene tilknyttet hverandre, men sier ingenting om retningsforhold. Et 

forslag til mulig sammenheng vil bli presentert nedenfor. Vi vil presentere dette som en 

tentativ framstilling, som eventuelt kan testes empirisk i framtidige undersøkelser. 

 

I vårt utvalg trekker fem av seks foreldre frem en forståelse av seg selv som påvirket av deres 

egne foreldre og ens egen oppvekst. Av disse forstår fire foreldre seg selv som 

ansvarstagende, mindre styrt av rigiditet og/eller som mer aksepterende overfor sine barn. Vi 

forstår førstnevnte kategori som en innsikt foreldrene har fått, og som kommer forut for de 

videre nevnte handlingene. Innsikt er av flere klassifisert som en fellesfaktor for endring i 

psykoterapi (e.g., Goldfried, 1980, 2009; Wampold, Imel, Bhati & Johnson-Jennings, 2007). 

Binder, Holgersen og Nielsen (2010) beskriver også en slik bedret selvforståelse som viktig i 

klienters vurdering av hva som er et godt utfall av en terapi. Det kan altså se ut til at 

foreldrene først ser seg selv i lys av egne foreldre og egen oppvekst, og med dette får innsikt i 

hvor stor påvirkningskraft foreldre har på sine barn. Gjennom et foreldreveiledningsprogram 

kan en få ny forståelse og innsikt gjennom erfaring og ny kunnskap. En antar at mekanismene 

bak emosjonell og kognitiv prosessering er såpass sammenflettet, fra persepsjon til 

resonnering, at en ikke kan se på den ene uten å ta høyde for den andre (Phelps, 2006). Vi 

sikter for enkelhets skyld til begge former for prosessering av ny informasjon når vi omtaler 

innsikt. Med denne innsikten utvikler de en forståelse av seg selv og sin rolle som handlende, 
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en som aktivt kan ta grep. En mulig forståelse av dette er at foreldrene da utvikler en økt 

mestringstro, som er assosiert med foreldrekompetanse (Jones & Prinz, 2005), som for øvrig 

er et ønsket utfall for de fleste foreldreveiledningsprogrammer (Wesseltoft-Rao et al., 2017). 

Ved en forsterket mestringstro vil foreldrene i større grad besitte kapasiteten til å kunne velge 

hvilke aktiviteter de inngår i og dermed forme sitt miljø (Bandura, 2001). Dette kan være 

gjeldende for fire av informantene (Mikael, Are, Mette og Sandra).  

 

Det er kun én av foreldrene (Trond) som ikke ser på seg selv som en handlende forelder. Han 

er i likhet med de ovennevnte fire innom innsikt-kategorien, men forstår seg samtidig som en 

forelder som ikke får det helt til. Vi mener at dette ikke går imot vårt forslag til forståelse av 

retning i funnene, men at denne forelderen kan forstås som at han fortsatt er i en prosess hvor 

han forsøker å integrere ny læring inn i sin hverdagslige foreldrerolle, og opplever hindringer 

på veien. I dette demonstrerer han at det er mulig å bli fastlåst, eller hindret, i overgangen 

mellom innsikt og handling. Dermed er kanskje forståelsen av egen oppveksts påvirkning, 

innsikt, en mulig komponent for å komme i posisjon til å forstå seg selv som handlende. 

Dette samtidig som man forsøker å unngå å stå fastlåst i at man ikke får det helt til, hindring. 

 

En annen forelder (Ellen) utfordrer riktignok vår foreslåtte forståelse. Hun ser på seg selv 

både som en mor som ikke skal forandre barna sine og en som ikke får det helt til. Forelderen 

representerer med dette en handlende mor som samtidig beskriver å være fastlåst i en 

hindring. Hun viser at det er mulig forstå seg selv som en handlende forelder uten å først 

måtte få denne innsikten. Det kan virke som om hun jobber mot et ideal om genuin aksept av 

barnet, samtidig som vi kan undre oss over i hvilken grad hun lykkes med dette, da hun også 

opplever å være en forelder som ikke får det helt til.  

 

4.2 En erkjennelse av at egen foreldrestil er påvirket av egen oppvekst 

Majoriteten av foreldrene forteller om en opplevd erkjennelse av at de ser at egen foreldrestil 

er påvirket av tidligere opplevelser, og hvor flere av dem har et ønske om å bryte dette 

mønsteret. Hvordan kan vi forstå dette? 

 

Siden konteksten foreldrene befant seg i var et emosjonsfokusert ferdighetstreningsprogram, 

er det naturlig å prøve å forstå funnet fra et emosjonsteoretisk perspektiv. Målet i EFST er 

som nevnt at foreldrene, gjennom aktivering og intensivering av egne følelser, skal bli bevisst 

hvordan følelser fungerer, samt håndtere følelsene sine på en måte som vil hjelpe forelderen i 
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å møte sine barns følelser (Hagen et al., 2019). Gjennom prosessering av følelser kan 

foreldrene endre opplevelse og skape ny mening til disse, samt utvide sine emosjonelle 

repertoar (Greenberg, 2015). Det å øke foreldres emosjonelle repertoar har som nevnt i 

innledningen vist seg fruktbart (Kårstad et al., 2015; Reinfjell et al., 2016). 

 

Den teoretiske retningen sikter seg blant annet mot å endre såkalte emosjonelle skjemaer 

(Stiegler, 2015). Gjennom opplevelsesnære øvelser, eksempelvis gjennom aktivering og 

prosessering av underliggende emosjoner ved hjelp av evokative teknikker og stolarbeid, vil 

det ifølge EFT skje endring ved reaktivering av tidligere emosjonelle opplevelser, i tråd med 

en dialektisk konstruktivistisk forståelse av endring (Greenberg, 2012). I stolarbeidet 

utfordres foreldrene til å skifte perspektiv og sette seg inn i barnets følelser og behov (Hagen 

et al., 2019) (Se vedlegg 1), noe vi forstår kan bringe frem og forsterke egne følelser opplevd 

i egen barndom. Dette kan gi foreldrene en innsikt, som springer ut i selvforståelsen “jeg og 

min foreldrestil er påvirket av min oppvekst og mine foreldre”. På den måten kan dette være 

med på å dekke ett av målene i terapi innenfor EFT, nemlig å skape en kongruent, 

meningsfull og helhetlig opplevelse av seg selv (Stiegler, 2015). I EFST er det i tillegg et 

fokus på “generasjonsforebygging”; at uhensiktsmessige omsorgsstrategier ikke overføres 

mellom generasjoner (Hagen et al., 2019). Disse elementene, sett i sammenheng med den 

kontekst at foreldrene oppsøker hjelp for sine barn, gjør det sannsynlig at EFST som metode 

er pådriver til at denne kategorien kommer så sterkt frem hos så mange av foreldrene. Våre 

funn er i tråd med funn fra en metaanalyse av utfall fra klientsentrerte og opplevelsesbaserte 

terapier, eksempelvis selvinnsikt og forandret syn på andre (Timulak & Creaner, 2010).  

 

Som vist ovenfor er det flere elementer innenfor EFST som metode og forståelsesramme som 

gir grunnlag for å anta at funnet er unikt for foreldrene som har utført akkurat dette 

foreldreveiledningsprogrammet. I vår gjennomgang av kvalitative analyser gjort på andre 

foreldreveiledningsprogrammer, finner vi dog utsagn med tilnærmet samme meningsinnhold 

som våre respondenter har gitt angående refleksjon rundt egen oppvekst. I et annet 

emosjonsfokusert foreldreveiledningskurs, TIK, rapporterer en forelder at hen blir opptatt av 

mangel på emosjonell læring i egen barndom: “(I) realise in that growing up we probably 

missed all that.” (Goonan, 2016, s. 104). En mulig hypotese er da at emosjonsfokuserte 

foreldreveiledningsprogrammer legger til rette for at egenopplevde erfaringer fra oppveksten 

blir reflektert over. Dog ser man at dette fenomenet er til stede også innenfor andre 

foreldreveiledningsprogrammer med andre teoretiske grunnlag.  
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Eksempelvis viser en undersøkelse fra Irland at åtte av trettitre foreldre som deltok i et DUÅ-

program spontant rapporterte at kurset hadde fått dem til å reflektere over egne opplevelser 

med sine foreldre (Furlong & McGilloway, 2011). Det samme fenomenet finner vi igjen i to 

COS-programmer. I en studie fra Canada nevner en forelder som reflekterer over det å 

reparere: “I think in my parenting, or with my parents, there wasn’t a whole lot of repair” 

(Gray, 2018, s. 40). En norsk studie fra Bergen viser hvordan en av foreldrene setter egen 

oppvekst i sammenheng med trygghetssirkelen: “Jeg var jo der oppe [på sirkelen], men jeg 

ble jo aldri møtt der oppe. Jeg ble ikke møtt der nede en gang; ros og anerkjennelse, det er 

noe jeg aldri har fått i min oppvekst (...) det er mye av sharkmusicen jeg har med meg fra min 

egen barndom” (Mongstad, 2013, s. 52). Denne forelderen referer til begreper fra 

veiledningen og bruker disse til å reflektere over egen barndom, noe som også er ønsket i 

metoden (Marvin, Cooper, Hoffman & Powell, 2002). Hun uttrykker videre (s. 52): “Det var 

en “aha-opplevelse”, da jeg gikk igjennom min egen barndom og så igjen min egen datter i 

den.”.  Dette utsagnet er svært likt en av våre foreldres refleksjon, hvor det reflekteres over 

hvordan hun ble møtt på samme måte av sin egen mor, som hennes sønn blir møtt nå.  

 

Blant de kvalitative studiene av foreldreveiledningsprogrammer, som vi har funnet, fant vi 

ikke at refleksjon over egen oppvekst var representert hos foreldrene innenfor PMTO og 

ICDP. Dette betyr ikke at slike refleksjoner ikke har vært til stede eller ikke er av betydning 

for disse foreldrene, men har mulig ikke blitt tematisert av ulike årsaker, eksempelvis 

foreldreveiledningsprogrammenes målgruppe og metode, eller grunnet bakenforliggende 

problemstilling for analysene. Det ser altså ut til at refleksjon over egen oppvekst i stor grad 

forekommer hos foreldre på tvers av foreldreveiledningsprogrammer. Et psykologisk 

fenomen som kan bidra til å forklare dette er mentalisering.  

 

Mentalisering kan beskrives som det å persipere og tolke atferd som sammenhengende og 

tilhørende intensjonelle mentale tilstander (Allen, 2006). Allen (2006) poengterer at 

mentalisering blant annet vil innebære å være opptatt av ens egne og andres følelser, og 

innebærer evnen til å se seg selv utenfra og den andre innenfra. Dette er noe alle gjør i større 

eller mindre grad, men det er også noe man til tider kan oppleve som vanskelig. Foreldre 

oppgir gjerne et ønske om å lære mer om barnet sitt når de blir med på et 

foreldreveiledningsprogram (Reedtz, Martinussen, Jørgensen, Handegård & Mørch, 2011), 

og vi antar at dette innebærer et ønske om å forstå ens barns indre tilstand. Fearon og 
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kollegaer (2006) påpeker at mentalisering ikke er å fullt ut forstå hva som foregår i andres 

indre, men heller en holdning en har til andre i sine relasjoner. En holdning som innebærer å 

være nysgjerrig og respektfull overfor andres tilstand, en bevissthet rundt egne begrensninger 

i å kunne vite noe om andre indre tilstand, og som reflekterer at en synes at det å forstå andres 

følelser er viktige for en relasjon (Fearon et al., 2006). 

 

Når vi forstår mentaliseringen som å være opptatt av egne følelsers innvirkning på 

eksempelvis egne reaksjoner, er det naturlig at foreldre i en foreldreveiledningskontekst blir 

opptatt av egne følelser knyttet til egen oppvekst. Når de søker etter å få tak i deres barns 

følelser, blant annet gjennom opplevelsesnære øvelser, kan de oppleve å selv få 

førstehåndserfaring av hvordan det kjennes ut å ha denne følelsen. I tillegg kan opplevelser 

fra egen barndom vekkes og kan aktivere minner om hvordan det var å være barn og bli møtt 

av sine egne foreldre. Dermed kan man forstå funnet “jeg og min foreldrestil er påvirket av 

min oppvekst og mine foreldre” som et resultat av økt mentalisering, opparbeidet gjennom 

foreldreveiledningsprogrammet. En av foreldrene (Are) ser eksempelvis at hans egen sønn 

har blitt møtt slik han ble møtt av sin far, noe han kanskje ikke hadde opplevd med mindre 

han hadde blitt utfordret til å endre perspektiv og ta inn barnets følelser i stolarbeidet. Ved å 

sette seg inn i sitt barns indre tilstand, muliggjorde dette å få et innblikk i egne begrensninger 

og tilkortkommenhet i foreldrerollen. Det å reflektere over egen oppvekst og egne foreldre 

kan altså ha ledet foreldrene til en ny forståelse av seg selv, dels ved å endre perspektiv. 

 

I affektbevissthetsmodellen fokuseres det på affektintegrasjon (Monsen & Solbakken, 2013). 

Denne modellen er påvirket av Tomkins script-teori (Tomkins, 1995). Affektintegrasjon er et 

begrep for den kontinuerlige integrasjonen av kognisjon, affekt og atferd (Monsen & 

Solbakken, 2013), hvor Solbakken fremhever viktigheten av å knytte mening til 

følelsesmessige reaksjoner og den følelsesmessige læringshistorien (Solbakken, 2013). Script 

kan defineres som individets regler for å predikere, tolke, respondere og kontrollere flere 

relaterte scener (Tomkins, 1995). Disse scenene er basert på tidligere erfaringer, opplevelser 

og hendelser, inklusive sosial kontekst og roller, og danner grunnlaget for det terapeutiske 

fokuset i affektbevissthetsmodellen (Monsen & Solbakken, 2013).  

 

For å identifisere og bearbeide disse scriptene, er det utarbeidet en hierarkisk modell med 

fokus på ulike intervensjoner. Et viktig poeng i terapi blir derfor å danne en meningsfull 

sammenheng mellom klientens relasjonelle historie og de uhensiktsmessige måtene å reagere 
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på. Etter å ha tydeliggjort disse sammenhengene inviteres klienten til å overskride disse 

scriptene og de positive effektene av dette tydeliggjøres (Solbakken, 2013).  

 

Ved å utforske tidligere atferdsmønstre og tidligere relasjoner kan foreldre se seg selv i lys av 

disse. “Jeg og min foreldrestil er påvirket av min oppvekst og mine foreldre” kan forstås som 

en meningsfull sammenheng for foreldrene, i tråd med nivå fem av affektbevissthetsmodellen 

(Monsen & Solbakken, 2013). De får en forståelse for hvor disse atferdsmønstrene stammer 

fra og hvordan det påvirker deres nåværende relasjoner med deres barn; de har identifisert 

sine script. Sprenkle og Blow påpeker at en fellesfaktor er terapeutens fasilitering av nye 

perspektiver og meninger av interaksjonelle prosesser, både innenfor seg selv, innad i 

familien og mellom generasjoner (Sprenkle, Blow & Dickey, 1999; Wampler, 1997, sitert i 

Sprenkle & Blow, 2004, s. 123). 

 

I vårt utvalg er det flere som uttrykker overraskelse over at de har videreført sine foreldres 

måter å møte sine barn på. En av fedrene (Mikael) uttrykker eksempelvis “men jeg ser jo nå 

at jeg har blitt han”, og sikter her til sin egen far. Et begrep dette fenomenet kan belyses ved, 

er “Transgenerasjonell overføring”. Feldman og Goldsmith lanserte ideen om at for å forstå 

utvikling, måtte man gå forbi barnets foreldre og undersøke påvirkning gjennom flere 

generasjoner (Feldman & Goldsmith, 1986) og en gjennomgang av studier fant støtte for 

dette fenomenet (van Ijzendoorn, 1992). Videre funn omkring begrepet støtter også opp under 

antakelsen om at hvordan vi er som foreldre er påvirket av hvordan våre foreldre møtte oss da 

vi var barn (e.g., Chen & Kaplan, 2001; Simons, Whitbeck, Conger & Wu, 1991). Johnsen og 

Torsteinsson beskriver i sin bok om familieterapi at Bozormenyi-Nagy foreslo en 

tredjegenerasjonsmodell, hvor konflikter forstås til å være overførbare mellom generasjoner 

(Boszormenyi-Nagy, 1987, sitert i Johnsen & Torsteinsson, 2012, side 86). Det illustreres ved 

at barn som vokser opp med brutte forventninger, vil holde de samme forventningene mot 

sine egne barn som voksen. Sagt på en annen måte: barn som vokser opp til å bli foreldre vil 

forvente å bli møtt på samme måte som de selv ble møtt. Dette er relatert til det man i et 

EFST-rammeverk kaller “generasjonsforebygging”, hvorpå et mål i metoden er å forebygge 

at uhensiktsmessige omsorgsstrategier overføres fra generasjon til generasjon (Hagen et al., 

2019).  

 

Fedrene i utvalget sier tydelig i intervjuene at de hadde et ønske om å motvirke at barna 

skulle bli møtt på samme måte som dem selv, men at de i veiledning ble overrasket da de 
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innså at de ikke har lykkes med dette prosjektet. Det kan forstås som at de ubevisst har 

videreført en foreldrestrategi eller -stil som de i utganspunktet har vært bevisst på å ønske å 

unngå. Feldman og Goldsmith (1986) poengterer at man som forelder ofte kan være disse 

påvirkningene ubevisst og at de kan videreføres gjennom barneoppdragelse. En mulig 

læringsprosess dette kan ha skjedd gjennom, er via modellæring (e.g., Bandura, 1986). To av 

mødrene (Mette og Sandra) er mer bevisste denne videreføringen enn fedrene nevnt ovenfor, 

og jobber aktivt og kontinuerlig med å bekjempe sine mødre manifestert som “internaliserte 

stemmer”. Oppsummert kan man forstå denne nyankomne bevisstheten for deres foreldres og 

tidligere oppveksts påvirkning som en internalisert innsikt, gitt gjennom programmet.  

 

4.3 Å ikke mestre ønsket endring 

I utvalget er det to foreldre som sier at de vet hva de bør gjøre, men som finner det krevende 

å få til dette i praksis. Våre funn tilbyr her et perspektiv vi opplever som viktig å trekke frem, 

da vi forstår denne selvforståelsen til å virke negativt inn på foreldres mestringstro, som har 

utslag på deres opplevelse av kompetanse som foreldre (Jones & Prinz, 2005). 

 

Den tanken om at man ikke helt strekker til er en selvforståelse som to av våre foreldre (Ellen 

og Trond) deler. En nyanseforskjell mellom de to, som tidligere nevnt, er hvordan den ene 

virker å ha en tro på at ting kan endres, mens den andre uttrykker tvil rundt om det den 

opplever som vanskelig i det hele tatt kan bedres. I funnene fremkommer det en beskrivelse 

av en selv som “en nisse” - et bilde som brukes til å formidle sterke følelser av (mulig) skam, 

selvforakt og skuffelse overfor seg selv. Forelderen kan dermed forstås som overveldet, noe 

som kan hindre endring (Greenberg et al., 1993). Den andre forelderen, på sin side, har nådd 

en av handlingskomponentene, men sitter fortsatt igjen med en forståelse av seg selv som en 

som ikke får det til. Vi kan spekulere i hvorvidt forelderen har blitt tilstrekkelig eksponert for 

ny informasjon (jf. vår forståelse av innsikt), om forelderens emosjonelle skjemaer ikke har 

blitt aktivert i stor nok grad eller om det har vært nok tid til å bearbeide den nye læringen. 

Disse to forståelsene kan forstås som to av fire viktige hindringer til endring når man jobber 

med egne følelser i emosjonsfokusert terapi (Greenberg et al., 1993). Emosjonelle skjemaer 

kan være konservative; ved å gi en følelse av mening, og transformative; ved å akkomodere 

ny kunnskap. I noen tilfeller vil den konservative delen være dominerende for å beskytte en 

mot overveldelse eller retraumatisering (Greenberg, et al., 1993). Det er i så fall dette som 

kan ha skjedd med våre to foreldre. Stiegler, Binder, Hjeltnes, Stige og Schanche (2018) 

bygger på denne forståelsen ved å poengtere at klienter med selvkritikk-problematikk, slik 
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våre to foreldre sliter med, kan oppleve stolarbeid som for intenst og overveldende. Dette gir 

en mulig forklaring for hvorfor noen foreldre opplever seg selv som noen som ikke får det til.  

 

Funnet kan også forstås fra et mentaliseringsbasert perspektiv ved å ikke klare å inneha 

holdningen som Fearon og kollegaer (2006) legger frem. En mulig forståelse er da at de ikke 

klarer å møte sine barn med tilstrekkelig nysgjerrighet eller respekt for deres perspektiv. 

Holdningen eller perspektivet de inntar i relasjon til barnet, blir kanskje overfokusert mot 

deres eget indre, og egne begrensninger, som blir forstyrrende for deres evne til å rette 

fokuset mot barnet og gi det det det har behov for i situasjonen. Det at foreldre kan ha 

vansker med å ha innsikt i deres barns tankeprosesser er knyttet til høyere skåre på 

psykopatologi-mål for deres barn (Sharp, Fonagy & Goodyer, 2006), og dette antar vi vil 

være demotiverende for foreldre. Det å oppleve at sitt barn ikke har det noe bra, og samtidig 

streve med å forstå barnets atferd, må være frustrerende, ha innvirkning på foreldrenes 

mestringstro og dermed deres forståelse av seg selv. Dette kan forstås i lys av en 

transaksjonell forståelsesramme.  

 

Transaksjonsmodellen vektlegger en gjensidig påvirkning mellom, eksempelvis, foreldre og 

barn (Sameroff, 2009). Dette illustreres i våre funn hvor en forelder (Ellen) forteller at 

datteren merket skuffelsen som forelderen prøvde å unngå å signalisere. Datteren reagerer og 

signaliserer tilbake til moren, og dette får dermed en tilbakevirkende effekt ved at forelderen 

oppfatter og tolker datterens respons. En slik transaksjon kan prege både situasjonen og 

antakeligvis foreldres selvforståelse. I dette eksempelet beskrives dette som en “spiral”, hvor 

selvkritikken som er iboende i forelderen selv blir et varig hinder som fortsetter å prege 

samspillet med hennes datter, til tross for at hun er disse transaksjonene bevisst.  

 

En annen forelder (Trond) forteller hvordan han opplever å ha “tråkket ut i elven”, altså gått 

tilbake i sine gamle mønstre. Fortsetter vi tankegangen fra affektbevissthetsmodellen, som 

nevnt ovenfor, kan selvforståelsen av å ikke få det til forstås som foreldrenes feilslåtte forsøk 

på å overkomme det siste nivået i modellen; å overskride script (Monsen & Solbakken, 

2013). En del av arbeidet i dette siste nivået er, ifølge Solbakken, å utfordre klienters tendens 

til å holde fast på velkjente, men uhensiktsmessige mestringsforsøk (Solbakken, 2013). Det 

kan derfor forstås i lys av et affektbevissthetsmodell-perspektiv, at foreldrene ikke i stor nok 

grad har blitt hjulpet av sin terapeut til å overskride disse mønstrene.  
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4.4 Økt fleksibilitet, aksept og ansvar - Erkjennelse som utgangspunkt til endring?  

De resterende funnene har vi valgt å forstå som samlet under samme nivå. De representerer 

alle en form for bevegelse eller endring i måten foreldrene ser på seg selv som foreldre og i 

relasjonen til sine barn.  

 

Et av våre funn viser hvordan noen foreldre forstår seg selv som mindre påvirket av strenge 

rammer. Eksempelvis forteller en av foreldrene (Sandra) entusiastisk om hvordan de nå kan 

bytte rekkefølgen på dessert og middag. Hun avslutter sitatet med å poengtere at "barna 

elsker det”. Fokuserer vi kun på forelderens initiativ, kan det virke slik at den voksne alene 

har gjort en endring som fører til en selvforståelse som mer fleksibel og mindre rigid. Hvis 

man istedenfor velger å ta med barnas påvirkning, får man en utvidet forståelse. Vi kan anta, i 

tråd med et transaksjonelt perspektiv, at hvordan våre handlinger blir møtt av andre vil 

påvirke hvordan vi forstår oss selv. Hadde barna vært likegyldig eller motsatt seg 

fleksibiliteten vist i eksemplet ovenfor, kunne vi undret oss over i hvilken grad dette hadde 

påvirket forelderens forståelse av seg selv. Transaksjonsmodellen legger til grunn at barns 

feedback vil påvirke foreldres atferd i fremtidige situasjoner (Sameroff, 2009), og dette 

forstår vi til å ha en innvirkning på egen selvforståelse. En annen måte å anvende 

transaksjonsmodellen på, er å se på hvordan foreldrene ved sine handlinger legger til rette for 

gode feedback-opplevelser fra sine barn. Ved å forstå seg selv som ansvarstagende og mer 

aksepterende overfor sine barn, kan foreldrene muligens starte et samspill som vil ha positive 

ringvirkninger. Eksempelvis sier en av foreldrene (Mette) at hun jobber med å legge fra seg 

sine egne overopptattheter om “normalitet” og heller akseptere at “for (datteren) er det 

viktig..”. Ved å ha en innstilling om å starte samspillet på en god måte legger hun og de andre 

foreldrene til rette for at det gode samspillet fortsetter i fremtiden. 

 

Denne holdningen kan ligne på viktige aspekter ved mentalisering, som for eksempel fokuset 

på egne begrensninger og nysgjerrigheten overfor barnets perspektiv (Fearon, et al, 2006). 

Flere av foreldrene beskriver å ha satt seg inn i egen, og deres barns, indre verden og søker 

etter å handle deretter. Dette er i tråd med funn fra en kvalitativ analyse på emosjonsfokusert 

foreldreveiledning, hvor foreldrene opplevde en økt forståelse for barnet (Bøyum & Stige, 

2017). Ved aksept og mindre rigiditet viser våre foreldre en forståelse for egne begrensninger 

og respekt for andres indre tilstander. En forelder (Are) beskriver eksempelvis en bedret evne 

til å veilede sine barn i emosjonelle situasjoner, samtidig som han er bevisst sin 

“hardhudethet” som har hindret ham før. Ved å bli bevisst sine begrensninger gjennom 



 46 
 

mentalisering, eksempelvis illustrert ved en fars (Mikael) erkjennelse om at han “hadde (...) 

en tilsvarende barndom”, kan man nå som forelder ta et ansvar ved å bryte dette mønsteret og 

være mer var barnets indre mentale tilstander. 

 

Dette kan forstås i tråd med affektbevissthetsmodellen, der foreldrene nå viser at de har blitt 

utfordret til å unngå gamle mønstre og opparbeidet toleranse for egne følelser (Monsen & 

Solbakken, 2013). Ved å utforske, gi mening til og få en bedre forståelse for egne følelser, 

kan foreldrene ha blitt i bedre stand til å bruke og håndtere de på hensiktsmessige måter i 

møte med barna. Dette kan vi for eksempel se hos en forelder (Sandra), som har fått en 

utvidet forståelse for koblingen mellom sin rigiditet og frykt for “å gi etter”. Hennes redsel 

har tidligere hindret henne i møte med sine barn, men gjennom veiledning har hun fått en 

selvforståelse som mindre styrt av for strenge rammer og som mer aksepterende overfor egne 

barn. Dette stemmer overens med Kühnleins (1999) beskrivelse av hva som oppleves viktig i 

innarbeidelsen av nye erfaringer; ny informasjon integreres inn i tidligere selvforståelse. 

 

Det er tydelig at flere av funnene kan forklares og utforskes fra ulike teoretiske forståelser. I 

vår forståelsesramme av sammenhengen mellom funnene ser vi de tre selvforståelsene i dette 

underkapittelet som et mulig produkt av opplevelse av seg som påvirket av sin oppvekst og 

sine foreldre. Følelser kan, i et EFT-perspektiv, ha oppstått gjennom aktivering av 

emosjonelle skjemaer for oppvekst og være motiverende for handling (Greenberg, 2015), og 

kan dermed gjøre at foreldrene beveger seg fra en innsikt til handling. Foreldrene kan synes 

til å få forsterket agens, via økt mentalisering, som leder til økt selvbestemmelse og økt 

kapasitet til å påvirke andre (Allen, 2006; Allen, Munich & Rogan, 2004; Bandura, 2001, 

sitert i Allen, 2006). Foreldrene kan forstås til å videreutvikle, og øke sin mestringstro og 

bevissthet, for sitt potensial, i tråd med humanistisk tankegang (Cain et al., 2016) og EFST 

(Hagen et al., 2019; Wilhelmsen-Langeland et al., 2020).  

 

Det å overføre de nye erfaringene og den nye informasjon i handling, er i overensstemmelse 

med at den narrative kvaliteten, altså en sammenhengende og meningsfull forståelse av egen 

historie (Johnsen & Torsteinsson, 2012), er predikerende for barnets tilknytningsmønster 

(Benoit & Parker, 1994). En problemstilling som ikke er undersøkt her, men som kan være 

relevant, er i hvilken grad foreldrenes relativt lave grad av belastninger i livet, her målt med 

ACE (vedlegg 3), kan være utslagsgivende for retningen disse foreldre tok etter erkjennelsen 

av påvirkning fra oppveksten. Tidligere belastninger har enorme konsekvenser for blant annet 
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mental helse, læring og atferd (Shonkoff et al., 2012) og vi undres om vårt utvalg ville hatt 

andre opplevelser av seg selv hvis de hadde hatt en høyere ACE-skåre. Eksempelvis kan man 

ha en hypotese om at flere kunne opplevd det som for intensivt å erkjenne tidligere erfaringer 

og som ville ført til opplevelser av å ikke få det til. Belastede foreldre som utsettes for sterk 

(re)aktivering, vil mulig over- eller underaktiveres, og vil da ikke være like mottakelige for 

læring (Nordanger & Braarud, 2014). Dog mener Johnsen og Torsteinsson (2012) at en god 

narrativ kvalitet, til tross for eventuelle smertefulle erfaringer, illustrerer evner til refleksjon 

og til å hanskes med vanskelige følelser, noe som kan ligne vår forståelse av mentalisering. 

Allen (2006) skriver eksempelvis at det å eksplisitt mentalisere kan forstås som å skape et 

narrativ. Aktivering av (emosjonelle) skjemaer, og meningsdannelse til disse, kan derfor 

forstås til å skje gjennom økt grad av mentalisering og kan være med på å påvirke retningen 

foreldrene eventuelt har tatt, hvilke kan ha likhetstegn med nivåene i 

affektbevissthetsmodellen og illustrerer viktigheten av å skape en mening til tidligere historie.  

 

Fedres opplevelser 

Vår problemstilling har ikke hatt som hensikt å belyse kjønnsforskjeller, ei heller eksplisitt 

sett på fedres opplevelser etter et foreldreveiledningsprogram. Siden kunnskap om fedre i 

foreldreveiledning er etterspurt, og vårt utvalg består av fedre, velger vi likevel å vie dette 

temaet noen setninger mot slutten. Etter vår forståelse, skiller ikke våre fedres opplevelser 

seg nevneverdig fra mødrenes. De fordeler seg på tilsvarende måte mellom kategoriene (i 

retning) som mødrene, og har tilsvarende rike beskrivelser og refleksjoner. Riktignok 

henviste fedrene hovedsakelig til sine fedre i refleksjon over egen oppvekst, mens mødrene 

enten snakket om barndom generelt eller henviste til sine mødre. En annen forskjell mellom 

kjønnene er at det kun er mødrene som rapporterer en forståelse av seg selv og sin rolle som 

forelder til å være å ikke skulle forandre barna sine. Fedrene på sin side er mer opptatt av å ta 

ansvar og det å ikke lenger skulle være styrt av for strenge rammer. Kanskje henger dette 

sammen med funnet om at fedre var mindre optimistiske til forandringer i barns atferd og at 

de rapporterte å gjøre mindre forandringer i syn og atferd på barneoppdragelse etter 

foreldreveiledning, slik Lundahl, Tollefson, Risser og Lovejoy (2008) har fremvist. I lys av 

denne forståelsen kan det at fedre ikke tematiserer aksept være et uttrykk for at de ikke har en 

tro på at dette i seg selv vil hjelpe. En mulig følge av dette vil være at fedre nå selv ønsker å 

ta ansvar, men på en mer fleksibel måte, altså mindre styrt av tidligere strenge rammer. En 

annen forklaring kan være at fedrene virker å være mer opptatt av å anerkjenne og endre 

tidligere uhensiktsmessig atferd enn mødrene. En tredje mulighet er at fedre og mødre 
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benytter ulikt språk i å uttrykke seg (e.g., Newman, Groom, Handelman & Pennebaker, 

2008), og fordelingen mellom de tre nederste kategoriene kan være et resultat av dette (jf. vår 

presisering av overlapp mellom kategorier). Vårt utvalg er for lite til å kunne si noe generelt 

om kjønnsforskjeller, og innspillene er kun ment som inspirasjon for videre forskning.  

   

4.5 Implikasjoner og videre forskning 

Denne analysen har gitt innblikk i hvilke selvforståelser og rolleforståelser foreldre kan ha 

etter å ha fullført et EFST-program. Vi ønsker hovedsakelig å trekke frem to implikasjoner. 

Først; foreldrenes utsagn vitner om at det for mange har vært viktig å forstå seg selv i lys av 

tidligere opplevelser, og med dette skape mening til hvordan de fungerer i dag. Funnet viser 

seg ikke å være et spesifikt resultat av en emosjonsfokusert foreldreveiledning, men finnes 

igjen i analyser av andre teoretisk rettede foreldreveiledningsprogrammer, som vist ovenfor. 

Denne introspeksjonen ser ut til for mange av våre foreldre å være en del av motivasjonen for 

å gjøre en endring i møtet med barnet, enten det er i form av mer ansvar, fleksibilitet eller 

aksept. Det er mulig å tolke dette som et viktig moment for mange foreldre, som bør vies mer 

plass og fokus i fremtidige utforminger og forskning på foreldreveiledningsprogrammer. 

 

For det andre, er det i denne oppgaven blitt belyst utsagn fra foreldre som har fullført EFST, 

men som ikke opplever å få det helt til. Deres beretninger bør være veiledende for fremtidige 

utforminger av foreldreveiledningsprogrammer. Spesielt trekkes det frem at det å legge 

merke til at ens tidligere uhensiktsmessige atferd ikke var optimal, kan være vanskelig for 

noen å ta inn. Foreldrene kommuniserer her hvordan deres følelser og reaksjoner på dette kan 

overskygge deres selvforståelse. Økt forståelse for hva som hindrer ønsket utfall vil være et 

viktig fokus i framtidig forskning; det være seg å se nærmere på forebygging av frafall eller 

sette større søkelys på ivaretakelse av foreldrene underveis, eller i etterkant, av EFST. Til 

slutt har fedres opplevelser blitt belyst og vil kunne inspirere til videre utforskning. 

 

Vi har også presentert et forslag til modell (se figur 1). Den forklarer mulig sammenheng 

mellom funnene og kan brukes til hjelp for organisering og sammenligning av funn i 

fremtidige utgaver av EFST. Modellen er ikke absolutt i at den vil fange alle, men kan være 

forklarende for noen foreldre. Framtidig forskning vil kunne teste og videreutvikle denne 

forståelsen. 
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4.6 Oppgavens begrensninger 

Flere forhold bør tas hensyn til i forståelsen av funnene i denne oppgaven. Vår undersøkelse 

og analyse er kvalitativ og gir et øyeblikksbilde av hva disse foreldrene opplevde i denne 

foreldreveiledningen på et gitt tidspunkt. Den er ikke ment å si noe om opplevelser andre 

foreldre har hatt av å delta på liknende foreldreveiledningsprogram, verken i Norge eller i 

andre land. Likevel kan denne forståelsen generere hypoteser om hvordan foreldrenes 

forståelse av seg selv og sin rolle som forelder påvirkes av foreldreveiledningsprogrammer, 

både EFST og andre.  

 

Utvalget vil alltid være førende for hvilke stemmer som slippes til, og dermed hvilke 

opplevelser vi får innsikt i. Det er ikke tilfeldig hvem som utgjorde vårt utvalg; det har vært 

styrt både av hvem som velger å melde seg på et foreldreveiledningsprogram og hvem som 

sier seg villig til å delta i et oppfølgingsintervju. Foreldre med en lengre utdannelse er funnet 

til å være normen for foreldreveiledningsprogrammer, i hvert fall innenfor Norge (Reedtz et 

al., 2011). Dette er en selektert gruppe som ikke vil representere alle foreldre, ei heller alle 

kursdeltagere. Utvalget utgjøres av en relativt homogen gruppe, i tråd med IPAs anbefalinger 

(Smith et al., 2009). Det ble valgt ut seks intervjuer av femten mulige, som betyr at vi kan ha 

gått glipp av nyttige perspektiver fra de resterende informantene. Vi har selv ikke møtt 

foreldrene, noe som kan medføre begrensninger. Vi kan eksempelvis ha gått glipp av 

betydningsfull nonverbal kommunikasjon, og ikke hatt mulighet til å danne oss et helhetlig 

bilde av den individuelle informanten. Samtidig kan det anses som en fordel i det at vi har 

kunnet stå friere i våre tolkninger, og ligge tettere til selve ordene informantene formidler.  

 

Et annet aktuelt punkt som vi ønsker å gjøre leseren oppmerksom på, er at våre interesser 

uunngåelig vil påvirke oppgaven. Spesielt er vi interessert i hvordan foreldre møter sine barn, 

og dette ledet oss mot foreldreveiledning som felt. Vi er også veldig opptatt av hvordan dette 

møtet er påvirket av foreldres fortid, nåtid og synet på deres fremtid. Denne nysgjerrigheten 

var på sitt høyeste under transkriberingen og hadde innflytelse på våre tolkninger av funnene.  

Vi har også hatt som ambisjon om å holde oss relativt “teorinøytrale” for å kunne analysere 

funnene i en bredere teoretisk kontekst og se paralleller til andre 

foreldreveiledningsprogrammer med annen teoretisk forankring. Funnene presentert i 

oppgaven vil utvilsomt være påvirket av oss som har bidratt i denne prosessen, og andre 

forskere vil kunne bli opptatt av andre temaer og ha andre forståelsesrammer å tolke disse 

funnene ut fra. 
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5.0 Konklusjon 

I denne oppgaven har vi hatt som mål å få tak i foreldrenes forståelse av seg selv og sin rolle 

som forelder etter foreldreveiledningsprogrammet EFST. Vår analyse resulterte i fem 

kategorier av selvforståelse. Fremstilt i vår modell (Figur 1), hvor de forstås som knyttet til 

hverandre, inviterer funnene til en forståelse av at det skjer en endring i foreldrenes forståelse 

av seg selv. Funnene kan forstås i lys av ulike teoretiske perspektiver, og vi har argumentert 

for hvordan hver av kategoriene kan forklares ut fra ulike begrepsmessige forståelsesrammer.  

 

Det synes å være felles for mange av foreldrene å ha blitt bevisst sine mønstre, og flere har 

uttrykt å se en sammenheng mellom nåværende foreldrestil, egen oppvekst og tidligere 

generasjoner. De virker å ha bearbeidet og overskredet disse mønstrene, blant annet gjennom 

opplevelsesbaserte øvelser. Vi kan derfor forstå det slik at foreldrene har ervervet en form for 

innsikt som har ledet til en økt evne til å ta deres barns perspektiv, og til å handle mer 

hensiktsmessig overfor sine barn. Slik vår modell fremstiller det, forstås funnene til at det 

skjer en endring i foreldrenes forståelse av seg selv og deres rolle som forelder; fra å være en 

forelder som får innsikt til å bli en forelder som handler. Dette kan igjen bidra til økt 

mestringstro og positive samspillsmønstre mellom forelder og barn. Funnene viser også at det 

er foreldre som preges av at de synes det er vanskelig å fullt ut få til endringene i praksis. En 

slik selvforståelse kan overskygge deres møter med barna og deres tro på egen endring, noe 

som kan oppleves som utfordrende og potensielt overveldende. Ulike underliggende 

prosesser er blitt diskutert, men mer forskning på dette feltet er behøvd.  

 

Denne oppgaven har lagt vekt på foreldre som viktige og innflytelsesrike for deres barns 

utvikling og oppvekst. Vi har også kastet lys over betydningen av å undersøke foreldres 

selvforståelse, en nyttig inngang til deres egen opplevelse av kompetanse, motivasjon og 

endring. I vår analyse av intervjuene har vi trukket frem hvordan foreldres utforskning av 

egen oppvekst kan ha verdi som fasiliterende for endring og hvordan foreldre kan oppleve å 

ikke få til endring i praksis. Funnene kan brukes som inspirasjon for videre forskning på, og 

utforming av, foreldreveiledningsprogrammet EFST, og andre intervensjoner med særlig 

fokus på arbeid med foreldre. Spesielt viktig blir det å ivareta og følge opp de foreldrene som 

ikke opplever å få det til. 
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STEG 2   –   ANDRE   STOLEN   -   
HJERNEDIKTATOREN   

A.   Vær den delen   av deg som  

overbeviser deg om   ikke å si  

unnskyld/ikke valider/ikke sett  

mildere/tydeligere grenser …   

B.   Skrem deg selv !  For hvis du gjør det,  

så … hva vil skje?   

C.   B li spesifikk med tanke på hvor ille  

det vil bli for  deg   dersom   du   

forandrer deg.   HVA ER DEN  
MALADAPTIVE FØLELSEN?   

D.   Minn deg selv på  en gang du hadde  

den vonde følelsen  da du var barn  

eller ungdom   ( eller yngre ) .     
E.   Minn deg selv på hvordan du aldri vil  

føle det på den måten igjen og  

hvordan det er en følelse du ikke  

orker å ha.   

F.   Fortsett som før!   Si at du ikke vil  

forandre deg uansett hva det koster.   

  
  

STEG 1  –   SELV STOLEN   -   FØLEFELLEN   
  

A.   IDENTIFISER F ØLEFELLEN   
  

  

STEG 3  –   SELV STOLEN   
A.   Se for deg  datter/sønn   som blir  

påvirket av denne avgjørelsen,   og   av  

denne motstanden mot forandring.   
B.   Fortell   barnet at d u   vil fortsette å  

gjøre som  hjernediktatoren   sier og  

hvorfor   
C.   Fortell  han/henne   at du ikke skal  

forandre deg uansett hvordan det vil  

gå ut over  han/henne .   
D.   Fortell  han/henne   at det er viktigere  

for deg å beskytte dine egne følelser  

fra barndommen /fortiden   enn å  

forandre på ting for  han/hennes   

skyld.   

E.   Fortell  han/henne   at du ak septerer  

konsekvensene det vil ha for dem.   
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STEG 4  –   ANDRE STOLEN   –     
BARNETS FØLELSER     

A.   Vær barnet ditt. Hvordan er det å  

høre dette?   

B.   HVIS BARNET BLIR LEI SEG OG  
TRENGER FORELDEREN:   Fortell  

hvorfor du trenger mor/far.   

HVIS BARNET BLIR  
SINT/RESIGNERER/BLIR LETTET :   H va  

ligger under   sinnet/resignasjonen?   
C.   FORSTERK BARNETS LENGSEL,  

KJÆRLIGHET HVIS DET DUKKER OPP.    
  

STEG 5  –   SELV STOLEN   
A.   Hva skjer når du hører dette?   

B.   OPPMUNTRE TIL Å UTTRYKKE VARME  
FØLELSER FOR BARNET, OG ØNSKER  
FOR BARNET.   

C.   Fortel l   barnet hva som kommer til å bli  

annerledes fra nå.   Vær spesifikk.   
D.   Det ikke vil bli perfekt , jeg kommer til å  

dumme meg ut, men jeg skal  ikke  

kommer til å gi opp .   
  

S TEG 6  –   ANDRE STOLEN (barnet)   
A.   Som barnet ditt, hvordan er det å  

høre dette?   

B.   HVIS DET ER GODT:   Kan du si mer om   

hva som er godt .   
HVIS REDD/TVIL:   H va ligger under  

redselen/tvilen.   
  

STEG 7  –   SELV STOLEN   
A.   BE FORELDEREN FORTELLE DEG  

( TERAPEUTEN ) :   H vordan føl t es å høre  

dette fra barnet   ditt?   

B.   DERSOM DET KOMMER EN  
UNNSKYLDNING FRA FORELDEREN - BE  
FORELDEREN SI UNNSKYLD   
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VEDLEGG 2 
Intervjuguide, dybdeintervju 

Hei, og velkommen hit. Flott at du hadde mulighet til å være med. Det betyr mye for oss å kunne få 

vite litt om hvordan du opplever å motta dette foreldreprogrammet. Som du vet fra infoskrivet, ønsker 

jeg å utforske hvordan du som forelder har opplevd å delta på kurset og få veiledning i 

emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre, og hvordan du opplever at det har påvirket 

relasjonen til dine barn. Det er dine opplevelser vi er interessert i. Det er derfor ingen rette eller gale 

svar. Hva du forteller vil være anonymt, intervjuene vil bli anonymisert slik at ikke noen kan 

identifisere deg, og resultatene fra alle intervjuene vil bli fremstilt i vitenskapelige artikler. Jeg 

kommer kanskje til å be deg utdype underveis. Det er for å best mulig få tak i hvordan dette har vært 

for akkurat deg. Høres det greit ut?  

 

Gjennomgående 
fokus 

Bakgrunn for å søke 
hjelp 

Mulige oppfølgingsspørsmål 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Få konkrete 
eksempel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Få konkrete 
eksempel 
 
 
 
 

• Når man har vært 

igjennom et 

behandlingsløp så er det 

jo naturligvis mange 

inntrykk. Jeg lurer på 

om du kunne begynne 

med å fortelle litt om 

hvordan det var for 

deg/dere før du begynte 

på dette 

foreldreprogrammet? 

Hva var det som gjorde 

at du valgte å delta på 

dette 

foreldreprogrammet? 
 

• Vansker/symptomer: Hva var det 

som var vanskelig da du søkte 

hjelp? 

Kan du si litt mer om det? 

• Mestringsstrategier: Hva hadde 

du gjort tidligere for å løse det 

som var vanskelig? Har du 

eksempel på en slik situasjon? 

• Forståelse: Hva tenkte du at 

vanskene handlet om? Hva tenkte 

du ville hjelpe? Hvordan forstod 

du det du opplevde som 

vanskelig i familien?  

• Forventninger: Hva håpet du at 

dette foreldreprogrammet kunne 

hjelpe med?  

 

Opplevelse av 
behandlingstilbudet 

Mulige oppfølgingsspørsmål 

• Nettopp. Så litt av 

bakgrunnen for at du 

søkte hjelp var 

[oppsummere info fra 

bakgrunn]. Hvis vi går 

over til hvordan du har 

opplevd 

foreldreprogrammet, 

har jeg først noen mer 

generelle spørsmål, og 

så litt mer konkrete 

spørsmål etter hvert. 

Jeg lurer først på om du 

kan du fortelle litt om 

hvordan du opplevde å 

delta på kurset og 

veiledningen? 

• Hvordan var det for deg å jobbe 

med disse tingene sammen med 

andre foreldre på kurset?  

• Hvordan opplevde du stolarbeidet 

på kurset og i veiledningen? 

• Hva var det med kurset som var 

viktigst for deg? 

• Kan du fortelle litt om hvordan 

det var for deg å delta på 

veiledningstimene etter kurset? 
• Kan du huske en situasjon fra 

kurset/veiledning som var 

vanskelig eller utfordrende for 

deg? 
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Få konkrete 
eksempel 

 

Innvirkning av 
behandling på hverdag 

Mulige oppfølgingsspørsmål 

• Hvordan er det å gå fra 

å lære om dette på 

kurset til å gjøre det 

hjemme? / Hvordan 

jobbet du med det som 

var vanskelig hjemme?  

 

• Et viktig fokus i 

foreldreprogrammet er 

jo at foreldrene skal 

legge merke til og 

håndtere både egne 

følelser og å møte 

følelsene til barnet. 

Hvordan har det vært 

for deg å skulle jobbe 

med et slikt fokus?  

 

• Har kurset påvirka 

hvordan du ser og 

forstår barnet ditt? 

 

• Hvordan har dette 

programmet påvirket 

deg som forelder? 

 

 

 

 

 

 

 

• Opplever du at 

relasjonen mellom deg 

og barnet ditt har 

endret seg?  

 

 

 

 

 

 

• Opplever du at 

programmet har hatt 

påvirkning på 

samspillet mellom deg, 

barnet og øvrige 

familiemedlemmer 

(søsken, partner m.m.)?    

 

• Kan du fortelle om en gang du 

forsøkte å bruke dette hjemme?  

• Hva var det du opplever som 

hindringer/ var det noe som du 

gjorde som var vanskelig å få til i 

praksis?    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hva ser du nå som du ikke la 

merke til før? 

o Kan du huske en konkret 

situasjon hvor du merket 

dette? 

 
• Opplever du at du møter dine 

egne følelser på en annen måte nå 

enn før?  

• Sammenliknet med før, opplever 

du at du forstår din rolle som 

forelder annerledes?  

• Hvordan er det å være forelder til 

barnet ditt nå?  

• Gjør du noe annerledes nå når du 

er sammen med familien din?  

• Opplever du at det er noe som har 

forandret seg i deg? Ser du på 

ting annerledes nå?   

 

• Hvordan merker du det? 

• Hvordan opplever du kontakten 

mellom deg og barnet ditt i dag? 

o Kan du fortelle om en 

situasjon hvor du merket 

dette? 

▪ Probe: Hva var 

situasjonen?/hva 

skjedde? 

• Hva har vært de viktigste 

endringene for deg, barnet ditt og 

samspillet mellom dere? 

 

 

• Hvordan merker du det? 
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• Du fortalte at grunnen 

til at du meldte deg på 

programmet var at du 

håpet at kurset kunne 

[info fra starten av 

intervjuet]. Hvordan 

står det til i forhold til 

dette nå?  

 

• Hva er det viktigste du 

tar med deg fra kurset 

og veiledningen?  

 

 

 

 

• Når du ser tilbake….  

o Hva har endret seg i løpet 

av foreldreprogrammet? 

o Hva har ikke endret seg? 

o Hva har blitt verre eller 

mer vanskelig siden du 

begynte på 

foreldreprogrammet? 

 

 
 

AVSLUTNING 

• Er det noe annet vi ikke har snakket om, som var viktig for deg på foreldreprogrammet? 

• Hvordan var det å delta på dette intervjuet? 

 

TAKK ☺ 
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VEDLEGG 3 

Negative erfaringer i barndommen (ACE)  

1 

Spørsmål  

. Skjedde det ofte eller svært ofte at foreldre eller andre voksne i husstanden …   

skjelte deg ut, fornærmet deg, forsøkte å kue deg eller ydmyket deg? eller oppførte seg på en 
måte som gjorde deg redd for at du kom til å bli fysisk skadet?  

 
Svar Ja/Nei  

  

  

 

2 . Skjedde det ofte eller svært ofte at foreldre eller andre voksne i husstanden …   

dyttet deg, grep hardt tak i deg, slo deg eller kastet ting på deg? eller noen gang slo deg så 
hardt at du fikk merker eller ble skadet?  

 

  

 

3 . Skjedde det noen gang at en voksen eller en person som var minst 5 år eldre enn deg …   

tok på eller befølte deg, eller fikk deg til å berøre kroppen deres på en seksuell måte? eller 
forsøkte å gjennomføre eller faktisk gjennomførte oralsex, analsex eller samleie med deg?  

 

  

 

4 
. Følte du ofte eller svært ofte at …   

ingen i familien din var glad i deg, at du ikke var viktig for dem, eller at du ikke betydde noe for 
dem? eller dere i familien din ikke passet på hverandre, følte samhørighet eller støttet 
hverandre?  

 

  

 

5 
. Følte du ofte eller svært ofte at …   

du ikke hadde nok å spise, måtte gå med skitne klær og ikke hadde noen til å passe på deg? 
eller foreldrene dine var for fulle eller ruset til å ta seg av deg eller ta deg med til legen hvis du 
trengte det?  

 

  

 

6 . Var foreldrene dine noen gang separert eller skilt?   

  

 

7 . Ble moren eller stemoren din ...   

ofte eller svært ofte dyttet, grepet hardt tak i, slått, eller kastet ting på? eller noen ganger, ofte 
eller svært ofte sparket, bitt, slått med knyttneven eller slått med en hard gjenstand? eller 
noen gang slått gjentatte ganger i minst noen minutter, eller truet med skytevåpen eller kniv?  

 

  

 

8 . Bodde du sammen med noen som hadde et alkoholproblem, var alkoholiker eller brukte 
narkotika?  
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9 . Var et medlem av husstanden deprimert eller mentalt syk, eller var det et medlem av 
husstanden som gjorde selvmordsforsøk?  

   

10. Satt et medlem av husstanden noen gang i fengsel?  

  

Skjedde noe av det som er beskrevet, i løpet av de 18 første leveårene dine?  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


