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Resumé
Foræ ldretræ ning til fam ilier m ed børn m ed ADH D er et træ ningsprogram , som ADH Dforeningen har ivæ rksat udvikling og gennem førelse af. Form ålet m ed program m et er at
sæ tte foræ ldre bedre i stand tilat håndtere de sæ rlige udfordringer i fam ilielivet, som er
en konsekvens af barnets ADH D.
Internationale erfaringer

1

tyder på, at foræ ldre til børn m ed ADH D har gavn af

foræ ldretræ ningsprogram m er. P rogram m erne er bygget op på forskellige m åder, m en
grundlæ ggende er indholdet, at en gruppe foræ ldre m ødes jæ vnligt over en afgræ nset
periode for at m odtage træ ning prim æ rt i adfæ rdsstrategier m ed henblik på en m ere
hensigtsm æ ssig håndtering af deres børn m ed ADH D.
Foræ ldretræ ningen af foræ ldre tilbørn m ed ADH D er et nyudviklet program . Træ ningen er
forløbet over 12 kursusgange og er blevet foretaget af frivillige træ nere m ed en
professionelbaggrund. Træ nerne har forinden væ ret igennem et uddannelsesforløb også
ivæ rksat af ADH D-foreningen, hvor de er blevet undervist i m anualens indhold og er blevet
klæ dt på tilat kunne videreform idle dette.
I foræ ldretræ ningen har der i alt deltaget 42 foræ ldre fordelt på tre hold. Alle foræ ldre har
gennem ført forløbet.
Der er foretaget evaluering af foræ ldretræ ningsprogram m erne, resultaterne præ senteres
i indevæ rende rapport. Evalueringen består af en virkningsm åling, som m åler foræ ldrenes
udvikling på en ræ kke om råder, suppleret m ed fokusgruppeinterview s ved afslutningen af
hvert hold og derudover er der lavet tilfredshedsm ålinger efter hver kursusgang.

VÆSENTLIG E RESULTATER
Foræ ldretræ ningen har virket. Der har isæ r væ ret udvikling af større selvtillid hos
foræ ldrene, m ere overskud i fam ilierne, fæ rre konflikter og bedre relationer til børnene.
Væ rktøjerne fra foræ ldretræ ningen har væ ret anvendelige, og foræ ldrenes tillid til
redskabernes effekt er stor også frem adrettet.
Dette understøttes af foræ ldrenes udvikling i løbet af program m et for eksem pelved, at de
fleste foræ ldre oplever, at de efter træ ningen håndterer hverdagen m ed barnet langt
bedre, at de er blevet bedre foræ ldre, og at børnene hører bedre efter hvad de siger.
Der er en tendens til, at de foræ ldre, der har svaret i virkningsm ålingerne tre og seks
m åneder efter træ ningen er afsluttet begynder at m angle idéer til positive æ ndring af
deres foræ ldrerolle og væ rktøjer til håndtering af barnet. Men de fleste foræ ldre er
alligevelsikre på, at de kan håndtere kom m ende adfæ rdsproblem er på egen hånd.

1

Se fx Axberg m .fl. (2007), Fossum m .fl. (2009), Drugli m .fl. (2009), W ebster Stratton m .fl. (2011)
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Metode
Ved projektets start blev der udarbejdet en program teori, som beskriver projektets
sam lede aktiviteter og m ål sam t indikatorer og succeskriterier for projektet. U dover at
fungere som en detaljeret projektbeskrivelse tydeliggør program teorien den form odede
sam m enhæ ng m ellem de forskellige aktiviteter, og hvad de forventede resultater er.
Program teorien virker derm ed som grundlag for tilrettelæ ggelsen af evalueringen af
projektet. Program teorien kan rekvireres ved henvendelse tilADH D–foreningen.
Dataindsam lingen til evalueringen er foregået blandt deltagerne i foræ ldretræ ningen i
form

af spørgeskem aer og fokusgruppeinterview . Til vurdering af virkningen af

foræ ldrenes deltagelse i træ ningsprogram m et er der udleveret i alt fire spørgeskem aer (se
bilag2): ved kursets start, ved afslutningen af kurset sam t efter tre og seks m åneder.
Derm ed beskrives udviklingen i forhold til de fastsatte m ål. Derudover præ senteres
foræ ldrenes egne beskrivelser af foræ ldretræ ningens virkning fra fokusgrupper afholdt
m ed alle tre foræ ldretræ ningshold. En uddybende m etodebeskrivelse kan findes i bilag 1.

Virkningsbeskrivelse
Virkningsm ålingen kan give et indblik i foræ ldrenes udvikling gennem foræ ldretræ ningen
og grad af fastholdelse efter træ ningen.

VIRKNING AF FORÆLDRETRÆNING EN
Svarprocenten på de fire virkningsm ålinger befinder sig indenfor de på forhånd fastsatte
resultatm ålfor hver enkelt m åling. Det var forventet at 100 % af deltagerne svarede på 1.
spørgeskem a, det passer m ed at 42 har udfyldt. I tredje m åling var forventningen til
svarprocenten at 75 % besvarede, 33 af 42 er 78,5 % så det er indenfor ram m en. I tredje og
fjerde m åling var det forventet, at halvdelen af foræ ldrene besvarede, hvilket er lykkes,
svarprocenten er 62 % på tredje m åling og 55 % på fjerde m åling.
Svarprocenten har stor betydning for, hvordan data fra foræ ldretræ ningen kan læ ses. Det
skalderfor pointeres, at næ sten halvdelen af svarene m angler på fjerde m åling, derfor vil
svarfordelingen kunne flytte sig m arkant, hvis det fx er tilfæ ldet, at det prim æ rt er
ressourcestæ rke foræ ldre, der har svaret. Vi har ikke m ulighed for at lave en
frafaldsanalyse i forhold til ressourcer hos foræ ldrene, og vi kan ikke spore de enkelte
besvarelser af hensyn til anonym iteten hos foræ ldrene. Det er derfor vigtigt at tage
forbehold i analysen og skele tilantallet af svar i m ålingerne.
Antallet af svar fordelt på hver enkelt m åling frem går af parentesen ud for m åling num m er
på alle diagram m erne. Svarene er dog opgjort som procentvise fordelinger, af hensyn til
sam m enligning på tvæ rs af m ålingerne.
Vi kan se, hvilke hold der har svaret, og om flest m æ nd eller kvinder har svaret. Antallet af
svar på de enkelte m ålinger er fordelt som angivet i tabellen nedenfor:
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Antal svar fordelt på kursussted,måling nr. og køn
1. måling (baseline)

2. måling

3. måling

4. måling

Vejle

13

12

9

11

Aalborg

15

12

8

7

H erlev

14

9

8

5

1. måling (baseline)

2. måling

3. måling

4. måling

Mæ nd (i alt)

22

17

12

10

Kvinder (i alt)

20

16

14

13

Svar i alt

42

33

26

23

Foræ ldrenes beskrivelser præ senteres i det følgende sam m en m ed resultaterne fra
virkningsm ålingen

fra

spørgeskem aundersøgelsen.

Citater

stam m er

alle

fra

fokusgrupperne og er fra foræ ldre, der har deltaget i ADH D-foreningens foræ ldretræ ning i
Vejle, H erlev eller Aalborg.

ÆNDRING AF FORÆLDREROLLEN
Først og frem m est er der m ange foræ ldre fra foræ ldretræ ningen, der har oplevet, at de
har æ ndret sig grundlæ ggende som foræ ldre i takt m ed foræ ldretræ ningen. Denne
æ ndring har ifølge foræ ldrene væ ret positiv og nødvendig. Der er også foræ ldre, som
næ rm ere oplever, at de stadig er den sam m e foræ lder, m en nu kan håndtere deres barn
m ed ADH D m ed nye og bedre redskaber. Denne gruppe har oplevet, at de er blevet bedre
klæ dt på tilfx at håndtere vanskelige situationer.
Der er for alle foræ ldre m eget fokus på, at det ikke er barnet, der skal laves om , m en
foræ ldrene, der kan im ødekom m e barnet anderledes, fx ved at ”æ de nogle principper ”,
som en foræ lder beskrev det. En anden foræ lder, som oplevede, at det var ham , der skulle
æ ndres, fortalte også at det ikke havde væ ret nem t at æ ndre sig, m en han betragtede det
som en lang proces, som ikke er overstået endnu. En m or beskriver det på en anden m åde,
hun er blevet bedre tilikke altid at bebrejde sig selv på grund af sine fejl.
I virkningsm ålingen har foræ ldrene svaret på et spørgsm ålom , i hvor højgrad de har idéer
til, hvad de kan gøre for at foretage positive æ ndringer i deres foræ ldrerolle.
Svarfordelingen

er

angivet

i

diagram m et

nedenfor.

H er

er

det

tydeligt

at

foræ ldretræ ningen har haft betydning for foræ ldrenes idéer, m en det tyder sam tidig på, at
optim ism en daler gradvist efter forløbets afslutning. Dette kan væ re et udtryk for at
idéerne fra foræ ldretræ ningen er ved at væ re brugt og foræ ldrene m angler inspiration.
Det kan dog også betyde, at der ikke læ ngere er behov for at foretage positive æ ndringer i
foræ ldrerollen.
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15. Har du ideer til, hvad du pt. kan gøre for at foretage positive ændringer i din
forældrerolle

34%

1. Måling (41)

17%

15%

2. Måling (33)

2%

76%

3. Måling (26) 4%

3%6%

81%

4. Måling (23) 4%
0%

46%

15%

61%

20%

5 I meget høj grad

4%

40%

60%

4 I høj grad

3 Ved ikke

26%

80%
2 I mindre grad

4%

100%
1 Slet ikke

Ændringerne i foræ ldrerollen beskriver foræ ldrene som : at væ re blevet m ere positiv i
sproget frem for form anende;at undlade at bruge ordet ”ikke” og tæ nke i at give barnet
andre m uligheder i stedet;væ re m ere rolig overfor barnet, ”så næ rm er m an sig nem m ere

hinanden, end når m an råber”; stille spørgsm ål på en anden m åde og reagere m ed hele
kroppen og følelser i stedet for bare at skæ lde ud. Anbefalingerne fra foræ ldretræ ningen
var, at foræ ldrene skulle forholde sig roligt og neutralt i stedet for at skæ lde ud. Og prøve
at reagere positivt på en konflikt, som fx at gå nysgerrig og om sorgsfuldt tilkonflikten.
Virkningsm ålingen viser sam tidig, at foræ ldrene har fået redskaber i foræ ldretræ ningen til
at håndtere deres barn m ed ADH D (Spm 2 nedenfor). 60 % af de foræ ldre, der har svaret i 4.
m åling, angiver, at de ikke m angler væ rktøjer til at håndtere deres barn. I første m åling
oplevede alle foræ ldre, at de m anglede væ rktøjer til at håndtere deres barn, på næ r en
foræ lder, som var i tvivl.
Virkningsm ålingen indikerer således, at foræ ldrene i høj grad har fået redskaber til at
håndtere deres rolle som foræ ldre tilet barn m ed ADH D gennem foræ ldretræ ningen. Men
der er også tegn på, at det er svæ rt at fastholde inspirationen efter kurset, idet andelen af
foræ ldre, der m angler væ rktøjer og viden, stiger en sm ule et halvt år efter
foræ ldretræ ningen. Som m ed idéer til positive æ ndringer i foræ ldrerollen kan dette
skyldes, at væ rktøjerne er blevet afprøvet.
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2. Jeg føler, at jeg m angler værktøjer og viden for at kunne håndtere m it barn
bedre

1. Måling (41) 2%

59%

2. Måling (34)

9%

3. Måling (26)

8%

39%

62%

6%

69%

4. Måling (22) 5%

15%

55%

0%

21%

20%

23%

40%

5 Meget uenig

4 Uenig

60%

3 Ved ikke

8%

18%

80%

2 Enig

3%

100%

1 Meget enig

Foræ ldrene bliver også spurgt om deres forventning tilkurset i virkningsm ålingen (Spm 16
nedenfor). Ved fjerde m åling er hovedparten optim istiske om kring resultatet af de
redskaber, de er blevet præ senteret for på foræ ldretræ ningskurset. Foræ ldrene har altså
fastholdt og øget troen på et godt resultat af de redskaber, de har fået i løbet af
foræ ldretræ ningen.
16. Mine forventninger til et godt resultat af de redskaber kurset præsenterer os
for er

1. Måling (41)

34%

2. Måling (33)

33%

3. Måling (26)

15%

4. Måling (23)

17%

0%

44%

10% 5% 7%

61%

6%

73%

8% 4%

78%

20%

5 Meget optimistisk

40%

60%

4 Optimistisk

3 Ved ikke

4%

80%

2 Pessimistisk

100%

1 Meget pessimistisk

Foræ ldrenes optim ism e om kring positive resultater ved de erhvervede redskaber
kom bineret m ed, at 41 % enten m angler væ rktøjer eller ikke ved, om de m angler væ rktøjer
et halvt år efter foræ ldretræ ningen, kan væ re et udtryk for, at der efterfølgende er opstået
situationer, som ligger udenfor em nerne til foræ ldretræ ningen. Det kan også skyldes at
foræ ldrene efterhånden er kom m et igennem alt m aterialet fra foræ ldretræ ningen og er
blevet vant tilat have et repertoire af væ rktøjer at afprøve på forskellige situationer.
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Vi kan konkludere, at foræ ldrene har fået anvendelige væ rktøjer tilat håndtere deres barn
m ed ADH D gennem foræ ldretræ ningen, og de fleste foræ ldre har stadig oplevelsen af, at
de ikke m angler væ rktøjer et halvt år efter træ ningen er afsluttet. Sam tidig er alle
foræ ldrene overvejende optim istiske om kring forventningerne til et godt resultat m ed
væ rktøjerne.

OP LEVELSEN AF SIG SELV SOM FORÆLDER
En foræ lder fortæ ller, hvordan hun har fået m ere tillid tilsig selv som foræ lder og på den
m åde er blevet m ere ligeglad m ed, hvad om verdenen tæ nker. Det har givet hende plads til
at følge sin intuition og m avefornem m else noget m ere. Mange foræ ldre stem te i, det
havde generelt væ ret en stor lettelse for foræ ldrene at få redskaber, som de havde indtryk
af var afprøvede, og som de derfor vidste skulle virke.
Den positive udvikling i foræ ldrenes selvtillid afspejles også i virkningsm ålingens
spørgsm ål14 nedenfor. Ved første m åling var 67 % af foræ ldrene usikre eller m eget usikre
på om de på egen hånd kunne håndtere de adfæ rdsproblem er de oplevede i hjem m et. Ved
afslutningen af foræ ldretræ ningen (anden m åling) var dette allerede konverteret til, at 63
% af foræ ldrene var sikre eller m eget sikre på at de kunne håndtere udfordringerne. Denne
udvikling er blot blevet endnu m ere positiv ved 3. og 4. m åling.
14. Hvor sikker er du på, at du pt. på egen hånd kan håndtere de
adfærdsproblem er, du oplever i hjem m et

19%

1. Måling (42)

2. Måling (33)

15%

3. Måling (26)

8%

4. Måling (23)

9%

0%

14%

62%

48%

5%

21%

65%

12% 3%

15%

70%

20%
5 Meget sikker

9%

40%

60%

4 Sikker

3 Ved ikke

80%
2 Usikker

12%

9% 4%

100%
1 Meget usikker

U d over at det ser ud til, at foræ ldrene har fået m ere selvtillid kan den positive udvikling i
figuren ovenfor også væ re et tegn på at børnenes adfæ rdsproblem er er blevet m ere
m oderate, på grund af foræ ldrenes tilegnede strategier fra foræ ldretræ ningen.
Foræ ldretræ ningen har haft stor betydning overfor om verdenen, der ifølge foræ ldrene fx
har tendens tilat rulle m ed øjnene overfor foræ ldre, der ignorerer deres børn, der kravler
på væ ggene eller laver andre m åske vilde m en harm løse lege. ”Før sagde m an nej, hvis der

var noget m an ikke ville have. Nu har m an læ rt: H vad kan der ske ved at m it barn får lov til
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det?”. G enerelt er foræ ldrene blevet bedre til at håndtere situationen, når deres barn
udviser negativ adfæ rd i selskab m ed andre. En beskriver, at når m an kender sit barns
behov, er det nem m ere at forklare behovet for andre, og oplevelsen er, at det kan andre
forholde sig til.
Det er generelt vigtigt for foræ ldrene til børn m ed ADH D i foræ ldretræ ningen at få
forståelse fra om verdenen. De fleste oplever, at det er m eget stigm atiserende at have børn
m ed ADH D, fordi børnene ofte er m eget tydelige og handicappet skjult. Det er foræ ldrenes
oplevelse, at m ange m ennesker tror, at børnenes opførsel er foræ ldrenes skyld. En
foræ lder havde oplevet sine egne foræ ldre sige: ”Jam en I har heller ikke sat nok græ nser”
og havde m ange gange hørt ” Kan I ikke lige styre hende?” fra andre. Disse foræ ldre havde
m istet et vennepar på grund af barnets diagnose. En anden foræ lder havde oplevelsen af,
at foræ ldrenes venner ikke havde fået bedre forståelse for deres barn, m en at hun selv
havde fået bedre selvtillid til at træ kke på skuldrene overfor kom m entarer: ”Før var jeg

usikker og vidste ikke hvad m an skulle gøre. Jeg havde ikke nogen bedre forslag – det har
jeg nu. Nu behøver jeg ikke deres accept, for jeg ved selv, hvad der virker.”.
Virkningsm ålingen tyder også på at kendskabet til barnets sæ rlige behov og
håndteringsstrategier tiludfordringerne har betydning for hvordan foræ ldrene oplever sig
selv som foræ ldre. I spørgsm ål 5 nedenfor ses det, at der ved kursets start var 41 % af
foræ ldrene, der var enige i, at de ikke er sæ rlig gode foræ ldre. Ved fjerde m åling er der til
gengæ ld 82 % , der er uenige i dette udsagn.
En lignende udvikling ses i virkningsm ålingens spørgsm ål1 (se figur i bilag 3) hvor 67 % af
foræ ldrene indledningsvist er enige i, at de ikke klarer hverdagen sæ rlig godt, og et halvt år
efter foræ ldretræ ningen er det 67 % , der er uenige i, at de ikke klarer hverdagen sæ rlig
godt.
5. Jeg er ikke særlig god til at være forælder til m it barn m ed ADHD

1. Måling (41) 2%

37%

21%

2. Måling (34)

3. Måling (26)

15%

4. Måling (23) 4%
0%

34%

20%

7%

56%

21%

65%

12%

8%

9%

9%

78%

20%

40%

5 Meget uenig

4 Uenig

60%

3 Ved ikke

80%

2 Enig

3%

100%

1 Meget enig
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FORSTÅ ELSE FOR BARNETS VANSKELIG HEDER
Der var m ange foræ ldre, som beskrev, at de havde æ ndret deres krav tilbarnet, stort set
alle foræ ldre havde fået en bedre forståelse for deres børns vanskeligheder, og ikke m indst
at foræ ldrene skaltage hensyn tilvanskelighederne. Det har for m ange foræ ldre betydet,
at de føler, at de forstår deres barn bedre i dag. Det er på den baggrund også blevet
nem m ere for foræ ldrene at forudsige, hvordan barnet vilreagere og derfor forberede sig
på det og væ re på forkant. Der er isæ r en del fæ dre i foræ ldretræ ningen, som gennem
bedre forståelse for deres barn er blevet m ere fleksible overfor konflikter, det er blevet
nem m ere at væ lge konflikter fra. En far beskriver: ”Før vidste m an ikke altid, hvordan m an
skulle agere overfor barnet. Nu står m an m ere sikkert på det, da m an har fået væ rktøjer.
Før var m an i tvivl, om det var det rigtige at gøre.”. En anden beskriver sin oplevelse af
udviklingen i fam ilie hierarkiet: ”Før følte jeg ikke nødvendigvis, at jeg var i toppen og havde
styringen, det gør jeg heller ikke altid nu, m en jeg føler i det m indste, at jeg er den, der kan
vise vejen.” .
Foræ ldrenes relation tilbarnet er da også blevet præ get m indre af kaos og m ere af glæ de
gennem forløbet, hvilket afspejler sig i virkningsm ålingens spørgsm ål4 (se figur nedenfor).
4. Min relation til m it barn er præget af kaos og negativitet frem for glæde

1. Måling (41) 5%

34%

24%

2. Måling (34)

3. Måling (26)

12%

4. Måling (23)

9%

0%

20%

34%

59%

15%

69%

15%

70%

20%

5 Meget uenig

40%

4 Uenig

7%

17%

60%

3 Ved ikke

80%

2 Enig

3%

4%

4%

100%

1 Meget enig

Foræ ldretræ ningen har desuden for både sam boende og ikke sam boende foræ ldrepar
betydet, at de langt nem m ere kan koordinere deres indsats overfor barnet. Der var enighed
blandt foræ ldrene om , at det var af afgørende betydning, at begge parter om kring barnet
deltog i træ ningen. U sikkerhed og tvivlom , hvad barnets behov er, og hvordan foræ ldrene
væ lger den rigtige vej, kan m eget nem t føre tilkonflikter m ellem foræ ldre. Og det kan isæ r
væ re svæ rt at finde en fæ lles linje, når foræ ldrene ikke bor sam m en.

KONFLIKTER OG OVERSKUD I HVERDAG EN
U dviklingen i forbindelse m ed foræ ldretræ ningen har som beskrevet ovenfor for alle
foræ ldres vedkom m ende givet dem en større forståelse for deres barns vanskeligheder,
hvilket i sig selv har givet en lettere hverdag m ed langt fæ rre konflikter. For de fleste
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foræ ldre har det generelt betydet m ere ro i fam ilien og at alle fam iliem edlem m er har det
bedre. På den m åde har det væ ret en befrielse at følge de faste regler og strukturer,
selvom det også er hårdt arbejde. Mange foræ ldre næ vner isæ r, at stressniveauet er dalet
om m orgenen ofte på grund af en god struktur, og at foræ ldrene er blevet bedre tilat tage
hensyn tilbarnets ADH D, når de stiller krav (eller undlader at stille krav) tilbørnene.
Virkningsm ålingen viser desuden at antallet af konflikter i fam ilien er dalet under
foræ ldretræ ningen og den positive udvikling fortsæ tter efter træ ningen. Et halvt år efter
foræ ldretræ ningen er afsluttet, angiver 65 % af foræ ldrene der har svaret, at der er
konflikter i deres fam ilie på grund af barnets adfæ rd 1 gang om ugen eller m indre. Inden
foræ ldretræ ningen m ente 80 % af foræ ldrene at deres barns adfæ rd var årsag til 3-5
konflikter eller flere om ugen. Det er et tem m elig stort dyk i antalkonflikter, m en 34 % af
foræ ldrene angiver stadig, at deres barns adfæ rd er årsag til3-5 eller flere konflikter hver
uge. Ligesom der er 43 % af de foræ ldre, der svarer, som er enige i, at deres barn ofte gør
ting, der gør dem vrede og kede af det et halvt år efter træ ningen (se bilag 3).
10. Hvor ofte er der konflikter i din fam ilie, som skyldes dit barns adfærd

1. Måling (42) 2%

2. Måling (34)

17%

18%

0%
5 Aldrig

15%

31%

3. Måling (26)

4. Måling (23)

40%

17%

40%

47%

15%

31%

48%

20%

40%

4 Sjældnere end en gang om ugen

21%

23%

17%

60%

17%

80%

3 En gang om ugen

100%

2 3-5 gange om ugen

1 Hver dag

G enerelt er der blevet m ere overskud i fam ilierne. I fokusgrupperne blev der prim æ rt
fokuseret på, at overskuddet pludselig også gav plads tilsøskende i fam ilien, fordi barnet
m ed ADH D nu bliver rum m et og anerkendt på en konstruktiv m åde i fam ilien. En m or
fortæ ller, at hun har fået overskud til at rose de større søskende for deres hensyn og
håndtering af den lille m ed ADH D. Andre har oplevet, at deres større børn har taget
redskaber tilsig og selv bruger dem overfor den lille.
I virkningsm ålingens spørgsm ål9 nedenfor ses, hvordan fam ilierne har fået m ere overskud
gennem foræ ldretræ ningen. Da foræ ldrene startede i foræ ldretræ ning, var der kun 2 % ,
som angav, at de ikke m anglede overskud. 86 % var enige eller m eget enige i at de
m anglede overskud og 12 % vidste ikke hvad de skulle svare på spørgsm ålet. Fam iliernes
overskud ser m eget bedre ud nu et halvt år efter træ ningen. Det er stadig ikke alle foræ ldre
der har fået overskud, m en 52 % angiver, at de er uenige eller m eget uenige i, at de
m angler overskud, hvilket er en im ponerende stigning. Over halvdelen af foræ ldrene
oplever altså ikke læ ngere, at de m angler overskud.
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9. Jeg føler, at vi m angler overskud i fam ilien og som forældre

1. Måling (42) 2% 12%

43%

29%

2. Måling (34)

3. Måling (26) 4%

4. Måling (23)
0%

18%

50%

9%

43%

43%

20%

5 Meget uenig

40%

4 Uenig

47%

6%

4%

35%

8%

9%

30%

9%

60%

3 Ved ikke

80%

2 Enig

100%

1 Meget enig

Mange foræ ldre oplever, at foræ ldretræ ningen har betydet, at der er blevet m ere plads til
det barn, der ikke har ADH D. Der er blevet tid tilogså at huske barnet uden vanskeligheder,
en foræ lder fortæ ller, at hun tidligere var tilbøjelig tilat tæ nke om lillesøsteren, at: ”hun er

jo selvkørende”. En anden foræ lder oplever, at det overskud, som foræ ldretræ ningen har
givet i fam ilien, har gjort, at storebroderen til barnet m ed ADH D er kom m et af m ed en
m asse han har haft indeklem t, og som han har båret alene tidligere, fordi lillebror skulle
have opm æ rksom hed. Nu væ lter det hele frem , og det er hårdt for foræ ldrenes
sam vittighed, de ved godt, at deres opm æ rksom hed har væ ret på lillebroderen, m en nu er
der blevet plads tilstorebroderen, og det er positivt frem adrettet.

BARNET
Foræ ldrene i foræ ldretræ ningen havde generelt den opfattelse, at det var dem , der enten
skulle æ ndre sig eller læ re nye redskaber tilat håndtere deres barn, derfor blev der ikke talt
så m eget i fokusgrupperne om , hvordan barnet havde æ ndret sig som resultat af
foræ ldrenes nye strategier. Der blev dog næ vnt nogle om råder, hvor der havde væ ret
udvikling hos barnet i m ange fam ilier. Flere har fx oplevet, at deres barn er blevet m indre
aggressivt, m en foræ ldrene har sam tidig også læ rt at væ lge konflikter m ed om hu, og væ re
m ere large overfor barnet.
I virkningsm ålingen svarer foræ ldrene på deres oplevelse af barnets lydhørhed. Målingen
viser at andelen af foræ ldre, der oplever at deres barn hører efter, er gået fra 26 % inden
foræ ldretræ ningskurset, til77 % et halvt år efter træ ningen er afsluttet. Sam tidig oplever
18 % af foræ ldrene, at deres barn næ sten aldrig hører efter. Ved kursets start var det 67 %
af foræ ldrene, der var enige eller m eget enige i, at deres barn aldrig hører efter. Eftersom
foræ ldretræ ningen ikke har træ net børn, og foræ ldrene har væ ret indstillet på at æ ndre
sig, skyldes børnenes øgede lydhørhed sandsynligvis foræ ldrene. Foræ ldrene har gennem
træ ningen læ rt at tale m ere positivt og behageligt tilbørnene, og det honorerer børnene
ses i spørgsm ål7 nedenfor.
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7. Mit barn hører næsten aldrig efter hvad jeg siger
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1. Måling (42)

7%
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58%
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12%

12%

77%

4. Måling (22)
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20%

4 Uenig

19%

5%

40%

5 Meget uenig

18%

60%

18%

80%

3 Ved ikke

2 Enig

100%
1 Meget enig

I fokusgrupperne fortalte foræ ldrene blandt andet om børnenes udvikling, at nogle er
blevet m ere reflekterende og bedre tilat håndtere følelser. Der er en delforæ ldre, der har
oplevelsen af, at deres børn kan klare m ere, når de ikke også skalkæ m pe m ed m or og far
ud over deres vanskeligheder. Et foræ ldrepars barn er blevet interesseret i at lege m ed
andre i skolen. Et andet par har oplevet en større fortæ llelyst hos deres barn, og
foræ ldrene får på den m åde større indsigt i deres barns hverdag. En tredje foræ lder synes
ikke, at hendes søn er så anspæ ndt læ ngere, han er begyndt at give spontane knus, og hun
kan m æ rke, at han føler sig bedre forstået. Der er et foræ ldrepar, hvis barn har fået en
ekstra gym nastiktim e hver dag i løbet af sin skoledag, og det har betydet, at barnet kan
indgå i klassen i den øvrige tid. Nedenfor ses hvordan den positive udvikling har påvirket
foræ ldrenes bekym ring for barnets selvvæ rd.
11. Jeg bekymrer mig om mit barns selvværd

1. Måling (42)

2. Måling (33)

3. Måling (26)

4. Måling (23)
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7% 5%
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27%
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62%

18%

31%

42%

35%

4%

20%
5 Slet ikke

48%

4 Lidt

27%

43%

40%

60%

3 Ved ikke

2 Noget

17%

80%

100%

1 Meget
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I virkningsm ålingen (Spm 8 nedenfor) kan ses en udvikling i foræ ldrenes oplevelse af deres
børns frustrationsniveau. 52 % af foræ ldrene er uenige eller m eget uenige i, at deres børn
er m ere vrede og kede af det end andre børn et halvt år efter foræ ldretræ ningen, hvorim od
29 % var uenige i sam m e påstand inden foræ ldretræ ningen.
8. Det virker som om , m it barn er m ere vred og ked af det end andre børn

29%

1. Måling (41)

2. Måling (34)

9%

3. Måling (26)
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4. Måling (23)
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15%
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31%

13%

26%

60%

80%

3 Ved ikke

2 Enig

9%

100%
1 Meget enig

I fokusgrupperne er der en del foræ ldre, der fortæ ller, at når de har barnet m ed til
forskellige aktiviteter m ed andre m ennesker, er barnet fuldstæ ndig brugt bagefter. Barnet
kan godt håndtere at væ re ude og opfører sig ordentligt, når barnet ved, at foræ ldrene
bakker op og ikke bliver vrede, m en så får foræ ldrene lige lidt ekstra, når de kom m er hjem .

NETVÆRK OG OMVERDEN
Der er m ange foræ ldre i fokusgrupperne, der fortæ ller at de stadig oplever det som m eget
problem atisk at tage deres børn m ed ud. Flere oplever, at bedsteforæ ldregenerationen
ikke har forståelse for, at de har et skjult handicap. Andre er begyndt at forberede deres
om gangskreds eller folk, der kom m er hos dem , på, at de nu håndterer nogle ting
anderledes, fordi det giver fæ rre konflikter. Det har betydet, at accepten fra om verden har
væ ret m eget større, de oplever ikke næ r så m eget, at folk ruller m ed øjnene. Men det
opleves af foræ ldrene som om , at om verdenen har svæ rt ved at forstå strategien at vende
ryggen til.
I virkningsm ålingen er foræ ldrene blevet spurgt om de bekym rer sig om deres børn får
succes socialt. H er er der ved første m åling 74 % der var m eget bekym rede, m ens denne
andel er faldet til 30 % ved fjerde m åling. Alle foræ ldrene bekym rer sig dog fortsat ved
fjerde m åling enten lidt, noget eller m eget.
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13. Jeg bekymrer mig for, om mit barn får succes socialt
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En foræ lder deltog i træ ningen sam m en m ed en pårørende. Den pårørende anbefalede, at
m an udbyder kurser for pårørende, fordi han havde selv den holdning før deltagelse i
foræ ldretræ ningen, at m oderen bare skulle sæ tte knæ gten på plads. Foræ ldrene til
børnene m ed ADH D har til gengæ ld ofte forståelse for, at der er m anglende viden i
om verdenen, m ange af foræ ldrene oplevede, at de selv ikke vidste noget inden de startede
på kurset, på trods af, at deres barn er diagnosticeret.
Der er en delaf foræ ldrene, som oftest fravæ lger at tage ud m ed børnene, da det kan væ re
svæ rt at få det planlagt, så de kan væ re trygge ved det. Andre foræ ldre får kun reaktionen
derhjem m e, og deres om gangskreds kan have svæ rt ved at tro på, at der er noget galt m ed
deres barn. En fam ilie har oplevet at en bedstem oder m ener, at det er foræ ldrene, der har
et problem , hun m ener, at foræ ldrene lever i en sygdom sverden, fordi de arbejder m ed at
takle barnets ADH D bl.a. gennem deltagelse i foræ ldretræ ningen. Så dette par oplever
næ rm est m indre forståelse end tidligere for deres håndteringer.

INSTITUTIONER
Det er holdningen hos m ange foræ ldre, at der burde tilføres m ere viden om håndtering af
ADH D til professionelle, der arbejder m ed børn i skoler og institutioner. Mange foræ ldre
oplever, at der m angler viden hos professionelle, og at det er for svæ rt for dem at tage ved
læ re af foræ ldre, der er blevet klogere på grund af et kursus.
Alligevelses der en udvikling i virkningsm ålingen i andelen af foræ ldre der bekym rer sig om
børnenes succes i skolen. 89 % af foræ ldrene er noget eller m eget bekym rede for om deres
barn får succes i skolen ved baselinem ålingen, den andeler faldet til56 % et halvt år efter
foræ ldretræ ningen.
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12. Jeg bekym rer m ig for, om m it barn får succes i skolen
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I fokusgrupperne fortæ ller m ange foræ ldre at den positive udvikling hos barnet i hjem m et
betyder, at den negative udvikling i skolen/institutionen bliver større eller m ere tydelig. De
foræ ldre, som har deres børn i specialtilbud, bliver betragtet som heldige, det er få
foræ ldre, som oplever, at de har et godt sam arbejde m ed de alm indelige dagtilbud om kring
specialtilbud tilderes barn. Der kan opstå problem er i sam arbejdet, fordi foræ ldrene gerne
vil give den viden videre, de får i foræ ldretræ ningen, og det er sjæ ldent, at læ rere og
pæ dagoger kan tage im od. Foræ ldrene kan ikke forstå, at de professionelle ikke vil
belæ res, når de nu oplever deres børn som kæ m pe problem er til hverdag, og foræ ldrene
oplever, at de har fået en opskrift tilat undgå, at børnene bliver tiluløselige problem er.
Der er foræ ldre, som har et godt sam arbejde m ed et alm indeligt dagtilbud. Et foræ ldrepar
har flyttet deres barn fra en skole tilen anden og er blevet taget rigtig godt im od. De har
etableret et rigtig godt sam arbejde, hvor læ rerne har taget alt det tilsig, som foræ ldrene
har givet videre. På den baggrund kan foræ ldrene m ed tydelighed se, hvad der var galt på
den gam le skole, og hvad de ikke tog tilsig.
Det er oplevelsen hos foræ ldrene i Aalborg, at folkeskolen er m ere rum m elig end privat- og
friskoler. Foræ ldrene vil dog allerhelst have barnet på specialskole pga. oplevelsen af
m anglende im ødekom m enhed i folkeskolen.
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Udviklingsmuligheder
DELTAG EREVALUERING ER AF KURSUSG ANG E
Der har generelt væ ret en høj tilfredshed blandt deltagerne m ed tilrettelæ ggelsen af
træ ningsprogram m et både hvad angår relevansen af em nerne og gennem førelsen af
kursusgangene. Dette er blevet evalueret af deltagerne fra gang tilgang og kan ses sam let
i de to nedenstående figurer.

Tilfredshed med kursusgangene som helhed

0%
0%

2%

4%

Meget tilfredsstillende

46%

Tilfredsstillende
Neutral
Utilfredsstillende
Meget utilfredsstillende

48%

Intet svar

Der er 457 svar i alt i deltagerevalueringerne angående tilfredshed m ed kursusgangene, og
således generelt stor tilfredshed m ed kurset. Der er to svar (0,4 % ) i kategorien
utilfredsstillende.

Var emnet relevant for dig og din familie

0%
2%

1%

20%
Ja, i høj grad
Ja, nogenlunde
Nej, ikke rigtig
Nej, slet ikke
Intet svar

77%

Der er 420 svar i alt i deltagernes vurdering af foræ ldretræ ningsprogram m ets relevans,
hele 97 % har angivet at de enkelte em ner har væ ret nogenlunde eller i højgrad relevante
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på tvæ rs af alle kursusgange. Der kan derfor ikke herske nogen tvivl om , at
foræ ldretræ ningsprogram m ernes em ner har væ ret relevante for deltagerne.
I fokusgrupperne kom der forskellige forbedringsm uligheder frem . Disse frem stilles
em nevist nedenfor.

DELTAG ERKRITERIER
Der er m ange af foræ ldrene i foræ ldretræ ningen, der selv har ADH D, derfor m ener m ange,
at det vil væ re godt, hvis det var afklaret inden forløbet, om foræ ldrene har behov for
strukturhjæ lp tilhjem m eopgaver isæ r.
Der blev ytret ønske om niveauinddeling af holdene fra et af holdene. Idet nogen ved m eget
om ADH D på forhånd og andre ved intet. I H erlev oplever de dog alligevel, at de forskellige
forudsæ tninger også har væ ret en fordel for spejlingen i hinanden: det har væ ret
interessant at erfare for foræ ldrene, at der findes m ange forskellige m ennesker m ed
denne problem atik.
Det blev pointeret i fokusgrupperne, at det er vigtigt, at begge parter i en opdragelse
deltager i foræ ldretræ ningen, uanset om opdragelsen prim æ rt varetages af biologiske
foræ ldre eller bonus foræ ldre, sam t både når foræ ldrene bor sam m en, og når de ikke gør.
Det blev næ vnt i en fokusgruppe, at det kan væ re svæ rt at finde en i om gangskredsen at
tage m ed, hvis m an ikke har en partner, og det opleves som svæ rt at bede sine venner om ,
fordi kurset er om fattende.

EMNER
I fokusgrupperne blev der næ vnt flere em ner, som kursusdeltagerne synes, kunne væ re
relevante at inddrage i undervisningen. Der var m ange, som gerne vil have m ere konkret
om kring, hvordan m an håndterer søskende, isæ r så foræ ldrene undgår at klem m e nogen
m ed eller uden ADH D. Det blev foreslået, at opgaverne kunne henvende sig til alle børn
også dem uden ADH D, flere foræ ldre havde brugt belønningssystem et på alle børn.
G enerelt kunne foræ ldrene også tæ nke sig m ere om relationen m ellem børn og gerne også
om konflikthåndtering m ellem søskende.
En foræ lder havde i højgrad savnet et tem a om skyldfølelse overfor barnet. Skyldfølelsen
fyldte m eget for hende og kom tilat fylde m ere i foræ ldretræ ningsforløbet på grund af den
m åde, hun tidligere havde håndteret sit barn på. Desuden oplevede hun, at de andre
foræ ldre var enorm t seje og fik lavet alle deres hjem m eopgaver og hun kunne ikke altid
følge m ed. Det ville på den baggrund væ re rart ifølge denne foræ lder, at have en
tilbagevendende lejlighed tilat drøfte den dårlige sam vittighed og skyld.
Det blev også fra flere ønsket et tem a om

betydningen af kost og alternative

behandlingsform er overfor ADH D. Mange foræ ldre ville også gerne have m ere viden om
m edicin helst fra en udefrakom m ende professionel.
Derudover blev der ytret ønske om em ner som : Årsager tilADH D, der var en undren over
arvelighed ved ADH D, og at m ange adoptivbørn bliver diagnosticerede. Der blev ytret ønske
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om en æ ndring af ræ kkefølgen på em ner (se Tilrettelæ ggelse), en skolevinkeli forhold til
lektielæ sning, gerne fra en professionel, der har arbejdet m ed ADH D børn, derudover
ønskede flere at få gæ steforelæ sere (fagpersoner) ind over de videns tunge em ner.
Det blev foreslået et enkelt sted, at der kunne væ re behov for at have en
undervisningsgang m ed inform ation om , hvor m an henter støtte og andre form elle ting.

MATERIALE
Foræ ldrene ville m eget gerne have et m ere fleksibelt fam iliebillede i kursusm aterialet, de
fleste oplevede, at m aterialet m ed stor fordel vil kunne æ ndres til det, de oplever som
danske forhold m ed sam m enbragte fam ilier m m . Det var de fæ rreste fam ilier til
foræ ldretræ ningen, der selv oplevede, at kunne leve op til kernefam iliebilledet. Det blev
også næ vnt, at m aterialet opleves som om , det er lavet tilog m ed eksem pler fra norm ale
børn. Der skal laves m ere realistiske eksem pler ifølge foræ ldrene. Derudover blev det
foreslået, at m an som en del af m aterialet kunne give m ulighed for strukturstøtte til
foræ ldre m ed ADH D (se også Deltagerkriterier).

REDSKABER
Alle foræ ldrene til foræ ldretræ ningen har oplevet, at de har fået konkrete og let
anvendelige redskaber, der virker (se fx virkningsbeskrivelsen i afsnittet Ændring af

foræ ldrerollen).
Flere

foræ ldre

i

fokusgrupperne

næ vnte,

at

redskaberne

er

alm indelige

opdragelsesredskaber, som andre foræ ldre også vil kunne læ re af. For kursusdeltagerne
har redskaberne haft betydning for æ ndring af deres foræ ldrerolle og oplevelse af at have
flere strenge at spille på i håndteringen af barnets vanskeligheder. De fleste deltagere er
blevet m ere sikre på deres foræ ldrerolle pga. redskaberne.
Det eneste kritikpunkt ved redskaberne er, at foræ ldrene ikke kan nå at afprøve alle
redskaber grundigt i løbet af de tolv uger. Men de føler sig godt rustet til at gå hjem og
arbejde videre. Alle foræ ldre ville også gerne fortsæ tte netvæ rket, i Aalborg havde de lavet
en konkret aftale om at m ødes alle sam m en tilnorm altid ugen efter. De øvrige steder var
der m ere eller m indre løse aftaler om at m ødes hos hinanden.
Et halvt år efter afslutningen har H erlev fastholdt et netvæ rk m ellem foræ ldrene. De
m ødes hos hinanden ind im ellem og søger jæ vnligt fæ llesskab og råd hos hinanden på et
lukket netvæ rk på facebook. I Aalborg forlyder det, at foræ ldrene tager på udflugter
sam m en.

TILRETTELÆG G ELSE
Differentiering på holdet
Det blev foreslået på et af kursusstederne, at undervisning kunne differentieres fx efter
børns alder, fordi foræ ldrenes oplevelse var, at teenagere fx har behov for andre redskaber
end børn. Kurset er udbudt tilforæ ldre tilbørn i alderen 3-9 år og er således allerede lavet
tilen afgræ nset m ålgruppe, forslaget kan således tolkes som et ønske om at supplere m ed
flere

m ålgrupper.

Der

blev foreslået

andre

m ulige

differentieringsm åder

som

fam iliestruktur (kernefam ilie, sam m ensat fam ilie m m .) eller foræ ldrenes viden om ADH D.
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Differentiering i holdsam m ensæ tningen blev kun foreslået et sted og efter alle forslag om
m ulige sam m ensæ tninger blev forslagene til en enighed om , at kursusdeltagerne selv
havde væ ret m eget tilfredse m ed deres sam m ensæ tning på holdet, som var blandet på alle
m ulige m åder. Det opleves som positivt, at alle er forskellige, og det giver en m asse nye råd
og vinkler på håndteringen af børn m ed ADH D. En m åde at tæ nke differentieringen ind i et
blandet hold kunne derfor væ re at fokusere på de forskellige grupper ind im ellem i
undervisningen og evt. bruge den ekspertise, der er hos nogle foræ ldre, på specifikke
om råder.
Ø velser og tid
Der blev alle steder udtrykt ønske om , at hjem m eopgaven kunne startes på kurset frem for
tilet fam iliem øde for at have læ ngere tid tilat arbejde m ed øvelsen derhjem m e. Derudover
for at skabe bedre betingelser for, at skilsm isseforæ ldre har m ulighed for at tale sam m en
om øvelsen, inden de går i gang. Alternativt til at starte øvelsen på kurset blev det
foreslået, at underviserne kunne give en orientering om , at fam iliem ødet placeres hurtigst
m uligt efter kurset for at have tid nok tilarbejdet m ed øvelsen.
Muligheden for at have en uge im ellem kursusgangene de første gange, hvor der er m eget
ny viden på program m et og derefter have 14 dage im ellem kursusgangene (m en ikke
m ere), når der skallaves hjem m eøvelser, blev ligeledes foreslået alle tre kursussteder. Det
ville give bedre tid tilat indarbejde redskaberne, og det ville tage højde for at foræ ldrene er
sultne efter viden i starten af kursusgangene. I den forbindelse blev det også foreslået at
have et enkelt lille redskab m ed allerede første kursusgang, foræ ldrene foreslog, at
klisterm æ rkebelønningen kunne præ senteres tidligt for at give foræ ldrene et forholdsvis
sim pelt redskab, som virker. Andre forslag til det første redskab var: spejlingsredskabet,
alle de positive sider af ADH D, hvordan taler m an m ed sit barn om at have ADH D og
pyram iden om kring betydningen af at have viden før redskaber, den vilgive forståelse for
at viden bliver præ senteret før redskaberne.
Der blev udtrykt ønske om , at piktogram m er blev uddybet, kursusdeltagerne ville gerne
have m ere konkret inform ation om , hvordan de laves, hvordan de kom m er i gang, forslag til
hvordan de kan se ud m m ..
Det blev desuden pointeret et enkelt sted, at underviserne skal passe på det
forventningspres, der ligger i de m ange øvelser isæ r im od slutningen, hvor der skal
indarbejdes redskab efter redskab. Der skalifølge en foræ lder væ re plads tilat sige æ rligt,
at det er svæ rt (se også em ner om skyld). Det blev pointeret fra en anden kursusdeltager,
at ikke alle er lige fagligt dygtige, derfor m å undervisningsm aterialet gerne væ re skrevet i
et sprog, som alle forstår.
Erfaringsudveksling
Foræ ldretræ ningen har haft rigtig stor betydning for alle deltagere. På alle tre
kursussteder blev der lagt stor væ gt på, at selve m ødet m ed andre foræ ldre tilbørn m ed
ADH D i sig selv har væ ret betydningsfuldt. Sam talen m ellem foræ ldrepar er af stor
betydning for foræ ldrene, det giver m eget at få og give gode råd, dele vanskeligheder,
spejle sig i hinandens historier, opleve åbenhed om kring vanskeligheder, og tage ved læ re
af hinanden. Denne erfaringsudveksling har deltagerne fundet m eget givende og vigtig, og
der m å derfor m eget gerne væ re m ere tid tilsam tale foræ ldrene im ellem . Kursusgangene
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m å gerne væ re en halv tim e læ ngere, pauser er m indre vigtige, hvis der bliver indlagt m ere
tid til sam tale og kaffen kan m an hente løbende. Det blev også foreslået at læ se dagens
m ateriale hjem m efra og derm ed have m ere tid til snak, øvelser og sparring på kurset. En
anden vigtig pointe fra alle hold er, at deltagerantallet er m axim alt denne størrelse for, at
der er taletid tilalle.
Flere foræ ldre foreslog, at undervisningen ind im ellem kunne tage udgangspunkt i de
deltagende fam iliers egne oplevelser, deltagere kunne tage en case m ed af egne
praksishistorier for at læ re af hinanden.
I Ø stdanm ark blev det foreslået, at der evt. kunne indlæ gges flere rollespil i starten af
kursusforløbet for at læ re hinanden bedre at kende hurtigere. I det nordlige Danm ark var
den generelle holdning på holdet, at rollespilkunne fjernes.
Trænere og oplæg
Det har stor betydning for kursusdeltagerne at træ nerne har personlige erfaringer m ed
børn m ed ADH D (helst egne børn). En deltager tæ nkte: ”H vad ved hun” om træ neren, der
slet ikke havde børn ved første m øde, m en det viste sig, at træ nerne supplerede hinanden
godt. Dog er det enorm t vigtigt, at m indst en træ ner har personlig erfaring m ed ADH D, det
er godt at få personlige eksem pler, det hjæ lper tilat se, at det virker for andre (der var dog
nogen gange for m ange eksem pler).
Niveauet har væ ret højt ifølge foræ ldrene, de giver stor ros til træ nerne. En deltager
foreslog, at træ nerne evt. kunne træ nes i flere læ ringsstile eller undervisningsm åder. Fx
café diskussioner om kring em ner i m indre grupper, det ville give m ere taletid til alle og
m ulighed for at sparre m ed hinanden. Der var en delforæ ldre, der ønskede fæ rre slides, og
der blev ytret ønske om , at der ikke bliver læ st op fra slides. Der blev foreslået, at m an evt.
kunne udlevere slides på forhånd tilgennem læ sning, og derm ed vinde en deltid.

Fastholdelse af udvikling
For at vurdere hvorvidt der er forskelle m ellem holdene på udbyttet af foræ ldretræ ningen
og fastholdelsen heraf er der gennem ført separate analyser for udviklingen på de tre hold.
Analysen viser, at der ikke er betydelige forskelle m ellem holdene, m en der kan dog ses en
tendens tilat holdet i Vejle skiller sig en sm ule ud fra de andre. Ved tredje m åling scorer
Vejle ved ca. halvdelen af spørgsm ålene en sm ule lavere end de to andre hold. Tilgengæ ld
er svarprocenten for fjerde m åling fra Vejle dobbelt så stor som fra H erlev og Aalborg,
hvilket kan væ re et udtryk for, at flere foræ ldre i Vejle er ressourcestæ rke. Desvæ rre er
svarprocenten im idlertid ikke høj nok fra H erlev og Aalborg til, at det giver m ening at
sam m enligne data på tvæ rs af holdene ved fjerde m åling.
Da der ses en tendens tiltilbagegang på nogle af spørgsm ålene i virkningsm ålingen, er det
relevant at diskutere nogle faktorer, der kan have betydning for både udbyttet af
træ ningen, fastholdelsen og eventuelle forskelle heri.
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NETVÆRK
Ved im plem entering af nye redskaber er fastholdelsen over læ ngere tid ofte noget af det
2

vanskeligste at opnå, da m an nem t falder tilbage tilgam m elpraksis efter noget tid . Dette
kan derfor m eget vel væ re grunden til, at m an ser et lille fald i udviklingen ved tredje
m åling. Der er til gengæ ld en tendens til en lille stigning i udviklingen ved fjerde m åling,
hvilket fx kan skyldes at foræ ldrene har afprøvet alle redskaber nu og føler sig hjem m e i
dem , sam t at det eventuelt prim æ rt er ressourcestæ rke foræ ldre, der har svaret.
I fokusgrupperne blev der ytret stor glæ de ved det at m ødes m ed andre der var i sam m e
situation som en selv. Dette gav m ulighed for erfaringsudveksling og støtte i svæ re
situationer. En fortsat kontakt i dette netvæ rk kan m an forestille sig vil have en positiv
indvirkning på fastholdelsen, da m an her kan støtte hinanden og vedblive at få gode råd fra
de andre, der er i sam m e situation som en selv. Der blev da også ytret æ rgrelse i
fokusgrupperne over, hvis det hele blot ville stoppe ved afslutningen af træ ningen.
G enerelt ville m an gerne bevare kontakten og følge op på træ ningen ved senere
lejligheder. Det kendes dog kun til at foræ ldregruppen i H erlev fortsat har kontakt til
hinanden og m åske Aalborg. G rundlaget er dog for spinkelt tilat kunne sige noget sikkert
om , hvorvidt hold der efterfølgende m ødes har bedre fastholdelse end de andre.

TRÆNERE
Træ ningsprogram m er varierer i forhold tilom det er professionelle, foræ ldre eller frivillige,
3

der leder program m et . Et vigtigt hensyn er at afgøre om træ nerne har den fornødne
autoritet, så foræ ldrene får et tilfredsstillende udbytte af træ ningen. Der har derfor også i
starten af projektet væ ret fokus på, hvorvidt det ville have en betydning, at m an har
benyttet frivillige træ nere og om forskellige karakteristika hos træ nerne vil have en
betydning for udbyttet af træ ningen.
De seks træ nere har m eget forskellige baggrunde. Det varierer ligeledes, hvor tæ t m an selv
er på børn m ed ADH D. Nogle har selv børn, andre har det kun i næ r fam ilie og et par stykker
er ikke pårørende. Ligesom det frem gik af fokusgrupperne pointerer en enkelt træ ner dog
vigtigheden af, at m indst en af træ nerne på et hold selv har et barn m ed ADH D for
personligt at have den fornødne erfaring.
I fokusgrupperne blev der generelt udtrykt m eget stor tilfredshed m ed træ nerne, så de
forskellige karakteristika tyder ikke på at give anledning tilforskelle i foræ ldrenes udbytte
af træ ningen.
De væ sentligste forskelle der har væ ret på holdene m å siges at væ re sam m ensæ tningen af
foræ ldregruppen, hvilket m uligvis er en forklaring på, at holdet fra Vejle tenderer til at
score en sm ule lavere i tredje m åling end de to andre hold. Motivationen hos foræ ldrene og
troen på, at m an kan foretage æ ndringer øger sandsynligheden

for faktiske

adfæ rdsæ ndringer. Ressourceforskelle hos foræ ldrene kan derfor i høj grad have en
betydning for udviklingen i fam ilierne. Det er dog ikke m uligt at kontrollere for dette i

2
3

Se fx Fixen m .fl. (2009)
Se fx Axberg m .fl. (2007), Fossum m .fl. (2009), Drugli m .fl. (2009), W ebster Stratton m .fl. (2011).
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denne sam m enhæ ng, da det kræ ver langt større viden om

de enkelte foræ ldres

baggrunde.

ET FÆLLES ANSVAR SOM UDVIKLING SMULIG HED
En udviklingsm ulighed der er væ rd at påpege er tilføjelse af træ ning af barnet og barnets
4

læ rer som andre træ ningsprogram m er benytter sig af . Dette skaber en gennem gående
æ ndring i hele barnets hverdag, som derm ed giver større sandsynlighed for en m ulig
fastholdelse af de positive æ ndringer. I et am erikansk studie af fastholdelsen af foræ ldre
og børns udvikling et år efter et Incredible Years (De U trolige År) program konkluderes:

”Teacher training added significantly to long-term schooloutcom es for children w ho had
pervasive behavior problem ”. (Reid m .fl. (2003): 471). Dette studie sam m enligner
fastholdelsen af udviklingen ved henholdsvis foræ ldretræ ning, træ ning af foræ ldre og
barn og træ ning af foræ ldre, barn og læ rer, og konkluderer altså at der er signifikant bedre
fastholdelse af udviklingen når barnets læ rer også træ nes.
I fokusgrupperne blev en problem atik m ed hensyn tilbarnets skole netop bragt på banen.
Nogle foræ ldre beskrev, hvordan det var vanskeligt at sam arbejde m ed skolen om kring
barnets ADH D. Oplevelsen var at barnets læ rere var m odvillige overfor at læ re af de
redskaber foræ ldrene havde tilegnet sig til foræ ldretræ ningen. Dette kan ses som en
m anglende anerkendelse, fra disse skolers side, af at foræ ldrene kan assistere m ed at løse
problem erne i skolen, der vedrører barnets ADH D. H os foræ ldrene kan dette skabe
frustration, og gøre en fastholdelse af den positive udvikling vanskeligere.
Søren H ertz, der er børne- og ungdom spsykiater i P sykCentrum , har oversat: Marlboroughkonceptet fra Marlbourough Fam ily Service, der har sam arbejdet m ellem læ rer, foræ ldre
og barn som et centralt fokusom råde. Sam arbejdet m ellem skole og hjem skal skabe et
fæ lles ansvar for udvikling og derm ed den bedste kontekst for forandring. Det m an peger
på er, at selvom indsatsen er stor fra foræ ldrenes side, og m åske også fra skolens side,
m en hver for sig, så bæ rer det ikke nødvendigvis frugt over for barnet. Den adskilte indsats
kan i stedet udvikle sig tilen fastlåst situation m ellem skole og hjem eller sam arbejdet kan
helt afbrydes (H ertz (2004), H ertz (2005)).
Det m å derfor påpeges, at en inddragelse af skolen i træ ningen, er en udviklingsm ulighed,
der form entlig kan sikre både højere grad af positive æ ndringer og en bedre fastholdelse af
disse.

4

Fx Fæ lles Indsats PPR Indre By se fx http://w w w .inclusive-education-in-action.org under:”Joint action”, Eller

”The Incredible years”: Reid m .fl. (2003).
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Konklusion
Foræ ldrene har generelt væ ret m eget tilfredse m ed træ ningen, som isæ r har givet dem
nye redskaber tilbedre at klare rollen som foræ lder tilet barn m ed ADH D. Dette afspejler
sig i en langt større selvtillid hos foræ ldrene, fordi de nu selv kan klare de
adfæ rdsproblem er, de oplever i hjem m et. Derudover har kurset betydet udvikling af et
større overskud i fam ilierne og som foræ ldre.
Væ rktøjerne, som foræ ldrene er blevet præ senteret for på kurset, har i høj grad væ ret
anvendelige. Mange foræ ldre oplever, at de har æ ndret sig grundlæ ggende som foræ ldre i
takt m ed foræ ldretræ ningen. Foræ ldrene har ligeledes fået en langt bedre relation til
deres barn, og der opstår fæ rre konflikter i fam ilien, som skyldes barnets adfæ rd.
Foræ ldrene har i sæ rlig høj grad væ ret glade for den erfaringsudveksling, de har haft
m ulighed for på holdene m ed andre foræ ldre i sam m e situation. Muligheden for at få gode
råd og opbakning fra andre, der forstår ens situation, har væ ret m eget givende.
G enerelt har der væ ret en kraftig positiv udvikling i virkningsm ålingen, blandt andet ses
der en stigende positiv udvikling m ht. troen på et godt resultat af de redskaber, foræ ldrene
er blevet præ senteret for på kurset. At foræ ldrene stadig har troen på en positiv udvikling,
er afgørende for et godt resultat. På enkelte param etre ses der dog en tendens til en
tilbagegang ved tredje og fjerde m åling. Man kan derfor pege på m ulige problem er m ed
fastholdelse af den positive udvikling på nogle om råder, når foræ ldretræ ningen er slut, og
foræ ldrene ikke læ ngere får input fra træ ningen eller har erfaringsudvekslingen på holdet.
Derudover blev der i fokusgrupperne af nogle foræ ldre påpeget sam arbejdsvanskeligheder
i forhold tilbarnets skole, hvor læ rere og pæ dagoger ikke ønsker at tage im od den viden,
foræ ldrene har fået i foræ ldretræ ningen.
Med hensyn til træ nerne har der væ ret udtrykt en høj tilfredshed m ed disse blandt
foræ ldrene. Der ses ingen tendenser til, at der har væ ret forskelle i udbyttet af træ ningen
som følge af forskellige træ nere.
Det kan derfor konkluderes, at foræ ldretræ ningen har haft den ønskede virkning i
fam ilierne. Foræ ldretræ ningen har klæ dt foræ ldrene på til at kunne foretage positive
æ ndringer overfor deres barn m ed ADH D, og skabt m ere overskud og plads tilkæ rlighed i
kaosset.
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Bilag
BILAG 1:METODE
Dataindsam lingen er foretaget via spørgeskem aer og fokusgruppeinterview .
Spørgeskemaer
Foræ ldrene har besvaret det sam m e spørgeskem a i alt fire gange: ved kursets start, ved
afslutningen af kurset sam t efter tre og seks m åneder. Spørgeskem aet har haft som
hensigt at m åle udbyttet af foræ ldretræ ningen og en vurdering af de æ ndringer træ ningen
har betydet for fam ilierne.
Spørgeskem aet er sam m ensat af spørgsm ålfra PSI - Parenting Stress Index (kort version)
og spørgsm ål fra evaluering af træ ningsprogram m et De U trolige År. Spørgeskem aet er
derfor sam m ensat af spørgsm ålfra velafprøvede spørgeskem aer, m en da de er taget ud af
deres sam m enhæ ng og om form uleret så de passer ind i netop denne sam m enhæ ng, er de
ikke validerede. Det er fundet m est hensigtsm æ ssigt at udvikle et spørgeskem a, der var
specifikt m ålrettet ADH D og dette foræ ldretræ ningsprogram , frem for at benytte et
allerede valideret spørgeskem a.
Spørgeskem aet er derfor også kun m ålrettet foræ ldrenes vurdering, da træ ningen kun
henvender sig til disse (der er derfor ikke m edtaget nogen m åling af børnenes faktiske
adfæ rd). Der er foretaget en kvalitetsudvikling af spørgsm ålene i sam arbejde m ed
eksperter i ADH D foreningen.
Det har væ ret frivilligt at besvare sam tlige spørgeskem aer, og besvarelserne er anonym e.
Svarprocenten har derfor stor betydning for, hvordan data fra foræ ldretræ ningen kan
læ ses. Svarfordelingen kan flytte sig m arkant på de sidste to m ålinger, hvis det fx er
tilfæ ldet, at det prim æ rt er ressourcestæ rke foræ ldre, der har svaret. Vi har ikke m ulighed
for at lave en frafaldsanalyse i forhold tilressourcer hos foræ ldrene, og vi kan ikke spore de
enkelte besvarelser af hensyn til anonym iteten hos foræ ldrene. Det er derfor vigtigt at
tage forbehold i analysen og skele tilantallet af svar i m ålingerne.
Fokusgruppeinterview
Der er efter endt træ ningsforløb gennem ført et sem istruktureret fokusgruppeinterview
m ed hvert af holdene.
Interview ene varede ca. 1½

tim e, og de blev optaget og senere transskriberet.

Efterfølgende blev interview ene analyseret tem atisk.
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BILAG 2:SP Ø RG ESKEMA TIL FORÆLDRE SOM DELTAG ER I KURSET
’Foræ ldretræ ning i fam ilier m ed ADH D’
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BILAG 3:SVARFORDELING P Å SP Ø RG SMÅ L IKKE MEDTAG ET I RAP P ORTEN.
1. Jeg føler ofte, at jeg ikke klarer hverdagen med mit barn særlig godt
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65%
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3. Måling (26)
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40%
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3 Ved ikke
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100%

1 Meget enig

3. Nogle gange synes jeg, at det er svært at føle mig tæt på mit barn

1. Måling (41)
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6. Mit barn gør ofte ting, som gør mig vred og ked af det

1. Måling (42)

10% 7%

47%

2. Måling (34)

3. Måling (26)

4. Måling (23)
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5 Meget uenig
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