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En systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet som Kunnskapssenteret har 
omtalt på norsk i 2012 viser at gruppebaserte foreldretreningskurs hadde statistisk 
signifikante positive korttidseffekter for utfallene depresjon, angst, stress, sinne, 

trygghet i foreldrerollen og partilfredshet. 

Formålet med kurs i foreldretrening er å forebedre foreldreferdighetene slik at 
foreldre og barn skal få et bedre psykososialt forhold. 

I Norge finnes det en rekke foreldretreningskurs, både i privat og i offentlig regi. 
Nybakte foreldre tilbys egne kurs i samarbeid med barnets helsestasjon. 
Kommunene, eller bydelen har som regel en oversikt over kursene som tilbys. Barne-
, ungdoms- og familieetaten informerer om de ulike kursene i offentlig regi for par 
og foreldre på internett http://www.bufetat.no/familie/. 

I den systematiske oversikten fra Cochrane-samarbeidet oppsummeres funn fra 
studier som har undersøkt effekten av gruppebasert foreldretrening sammenlignet 
med kontrollgruppe. Kontrollgruppene i de inkluderte studiene fikk i enkelte studier 
ingen kurs, i andre ble det gitt standard kurs. I noen få studier fikk foreldre i 
kontrollgruppen stå på venteliste, eller foreldre i kontrollgruppen fikk delta på 
”narrekurs” der innholdet var forelesninger om andre emner enn foreldretrening. 
Alle utfallene som oppgis i denne oversikten er målt på foreldrene. 

Studiene viste at gruppebasert foreldretrening: 

 fører trolig til noe reduksjon i depresjonssymptomer (moderat kvalitet) 

 fører trolig til noe reduksjon i angstsymptomer (moderat kvalitet) 

 fører trolig til noe reduksjon på stress (lav kvalitet) 

 gir muligens en reduksjon i sinne (lav kvalitet) 

 fører trolig til at flere foreldre blir trygg i foreldrerollen (lav kvalitet)  

 fører trolig til økt partilfredshet (moderat kvalitet) 

Forskerne fant ingen studier som undersøkte hvordan foreldretreningskurs påvirket 
aggresjon blant foreldrene. Og det ble heller ikke rapportert om noen uheldige 
hendelser i de inkluderte studiene. 

Voldelig atferd blant foreldre ble ikke rapportert i denne systematiske oversikten, det 
betyr ikke nødvendigvis at enkeltstudiene ikke har rapport dette utfallet. 

Se lenken til Kunnskapssenteret for å lese hele omtalen: 
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Gruppebaserte+foreldretrenings
kurs+gir+positive+korttidseffekter.15749.cms  
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