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Sammendrag 

I denne delstudien ble samspillskvalitet mellom norske fedre og deres 6 måneder gamle barn 

undersøkt. Hensikten var å finne ut hva som kan påvirke samspillet, med fokus på fortidige 

barndomsbelastninger, samtidig foreldrestress og kontekstuelt livsstress. Det ble også 

kontrollert for relevante bakgrunnsvariabler som fars alder, utdanning, inntekt, 

arbeidssituasjon, sivilstatus, minoritetsstatus og paritet. 

Utvalget besto av 287 norske fedre som deltok i Liten i Norge-studien ved Regionsenter for 

barn og unges psykiske helse Øst og Sør, RBUP. Informasjon om fedrenes alder, utdanning 

inntekt, arbeidssituasjon, sivilstatus, minoritetsstatus og paritet ble samlet inn ved inklusjon. I 

tillegg fylte fedrene ut et spørreskjema om egne belastende barndomserfaringer (Adverse 

Childhood Experiences).  Da barna var 6 måneder ble det gjort opptak av far-barn-samspill. 

Disse opptakene ble skåret ved hjelp av metoden Relational Health Screen. I tillegg fylte 

fedrene ut et spørreskjema om opplevd foreldrestress (PSI) når barna var 6 måneder. 

Resultatene viste små, men signifikante negative sammenhenger mellom samspillskvalitet og 

samtidig foreldrestress knyttet både til karakteristikker ved barnet (β= -.252, p=.000) og til 

karakteristikker knyttet til far (β= -.244, p=.000). Det ble ikke funnet noen signifikant 

sammenheng mellom samspillskvalitet og samtidig livsstress utenfor foreldrerollen. 

Resultatene viste heller ingen signifikant sammenheng mellom samspillskvalitet og fedrenes 

egne belastende barndomserfaringer. Videre analyser viste i tillegg at de fedrene som var i 

arbeid, samt de fedrene som hadde barn fra før, jevnt over hadde noe bedre samspill med 

barna enn førstegangsfedrene og de som ikke var i arbeid. 

Disse funnene peker på at opplevd foreldrestress kan påvirke foreldre-barn-samspillet i en 

negativ retning, noe som igjen kan gi uheldige konsekvenser for blant annet barnets sosio- 

emosjonelle utvikling. Slike problemer i dyaden kan knyttes både til forelderen og til barnet, 

og det kan for eksempel være hensiktsmessig å undersøke stressnivået i familien nærmere ved 

samspillsveiledning, og å sette inn tiltak på flere ulike plan. Det store flertallet av gode 

samspill i dette utvalget, fremhever i tillegg fedres kompetanse i omsorgsrollen.  
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Forord 

Å fullføre denne hovedoppgaven har vært en utfordrende, men lærerik prosess. Jeg har fått 

muligheten til å fordype meg i et tema som opptar meg, og å formidle denne kunnskapen 
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Norge-studien, og for tilgang til prosjektet. Jeg føler meg privilegert som har fått lære så mye 

om spedbarn, samspill og om forskningsprosessen som helhet.  

Jeg vil også gjerne få takke min veileder Torill Siqveland for tålmodighet, raushet og 

konstruktive tilbakemeldinger gjennom hele prosessen. Uten deg hadde denne oppgaven aldri 

blitt ferdigstilt, og jeg er svært takknemlig for din dedikasjon. Du utviser en så fin balanse 

mellom profesjonalitet og medmenneskelighet som jeg håper å selv kunne ta med meg videre 

inn i yrkeslivet. 

Videre fortjener universitetslektor Anne-Marie Halberg ved Psykologisk Institutt en stor takk 

for uvurderlig veiledning gjennom statistiske utfordringer og hindre underveis. 

Jeg må også få takke min mann David som har vært en helt på hjemmebane med lille Joel 

som ble født i løpet av oppgaveskrivingsperioden. Hver dag får jeg se på nært hold hvor gode 

omsorgsgivere fedre kan være, og samtidig inspireres jeg av gleden over å få følge mitt eget 

barn og se utviklingen dag for dag.  
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1 Innledning 

1.1 Et transaksjonelt perspektiv på utvikling 

For best å forstå barnets utvikling og sosialisering, må man forholde seg til en økologisk 

forståelsesramme som inkluderer ulike systemer både i og utenfor familien. En slik forståelse 

inkluderer en rekke proksimale og distale faktorer (Bronfenbrenner, 1979). Dette innebærer at 

barnet påvirkes og formes både av nære faktorer- som for eksempel egne iboende 

karakteristikker, og det daglige samspillet med omsorgspersoner, men også av større 

kontekstuelle, samfunnsmessige faktorer- som for eksempel fars rett til permisjon med barnet.  

Utviklingspsykologiens perspektiver på barns utvikling har endret seg gjennom historien. Da 

det ble klart at hverken arv eller miljø alene ga en tilstrekkelig forståelse, gikk man i stedet 

over til å diskutere interaksjoner og gjensidig påvirkning mellom individ og miljø. I hvilken 

grad, og på hvilken måte individet lar seg påvirke av sitt miljø har imidlertid også vært 

gjenstand for mye diskusjon (Sameroff, 2009). I 1975 publiserte Sameroff sin 

transaksjonsmodell inspirert av daværende systemteorier, og med vekt på gjensidig 

konstituerende og dynamiske samspill mellom individ og kontekst. I transaksjonsmodellen 

forstås enhver prosess i individet som produkt av samspill med prosesser i individets kontekst 

over tid. Barnets utvikling blir således til gjennom kontinuerlige dynamiske interaksjoner 

mellom barnet og barnets erfaringer med sitt miljø (Sameroff, 2009). I sin opprinnelige 

presentasjon av modellen, stilte man blant annet spørsmål ved hvordan det kunne ha seg at 

majoriteten av barn i risiko grunnet medisinske eller psykologiske utfordringer, vokste opp 

som normalfungerende. På samme måte vokste de aller fleste barn av «risikoforeldre» opp til 

å bli velfungerende. Lineære forklaringsmodeller strakk ikke til. Hvor ble det av problemene?  

I takt med epigenetikkens fremvekst, utviklet også forståelsen av hva som påvirker et barns 

utvikling seg til å bli mer nyansert. Caspi (2002, som gjengitt i Sameroff, 2009) fant blant 

annet at kvaliteten på foreldreomsorgen kan påvirke hvorvidt gener forbundet med aggresjon 

kommer til uttrykk eller ikke. Slike prosesser fanges ikke tilstrekkelig opp av 

interaksjonsmodeller fordi barnet og dets miljø blir behandlet som statiske variabler, til tross 

for at hverken barnet eller dets miljø forblir konstant over tid. Transaksjonsmodellen 

fremhever i stedet både individet og miljøet som plastiske, og som aktive deltakere i egen 

utvikling. På den måten vil barnet være i kontinuerlige reorganiseringsprosesser, heller enn å 
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være innehaver av statiske karakteristikker (Sameroff, 2009). Transaksjoner er mer enn bare 

gjensidig påvirkning, de innebærer et element av transformasjon (Fogel, 2009).  

Videre må begge parter i foreldre-barn-relasjonen ses som aktive agenter, ikke bare «passive 

reactors» (Kuczynski og Parkin, 2009). I samspillet mellom forelder og barn har begge parter 

kapasitet til å påvirke hverandre gjennom hvordan man velger å respondere på den andre. 

Man kan ha motiver og mål for samhandlingen som den andre kan bli med på eller blokkere. 

Man kan fortolke den andres atferd utfra egne kognitive representasjoner. Man kan velge å 

gjøre noe annet enn det man pleier, og som den andre forventer. Eller man kan velge å tilpasse 

seg den andre etter beste evne. Ofte innebærer slike samspill en endring av kognitive 

representasjoner hos begge parter. Begge parter handler og begge parter reagerer (Kuczynski 

og Parkin, 2009). X og Y er således ikke isolerte individer, men snarere deler av et større 

system. Dette er noe mer enn gjensidig påvirkning. Utfallet av dialektiske prosesser er noe 

kvalitativt nytt, Z. Z kan med andre ord kalles en transaksjon, en ny syntese, et vendepunkt, 

en endret representasjon eller en ny arbeidsmodell. Produksjonen av disse opphører aldri 

(Fogel, 2009). En slik plastisitet gir også håp for endring og mulighet for intervensjon. 

Transaksjonsmodellen- som den gang den ble lansert ble ansett som kontroversiell, har i dag 

oppnådd stor grad av aksept i utviklingspsykologiske forskningsmiljøer og i klinikk. Det at 

barnets utvikling formes gjennom kontinuerlige dynamiske interaksjoner mellom barnet og 

barnets erfaringer med sitt miljø (Sameroff, 2009), gjør samspillet i foreldre-barn-dyaden til 

en sentral og meningsfull analyseenhet (Bornstein & Tamis-LeMonda, 2010). I dyadesamspill 

påvirker begge den andre kontinuerlig. Av den grunn kan det å spore det unike bidrag fra 

forelder/ barn være umulig. I tillegg er helheten mer enn summen av delene. Transaksjoner 

innebærer at det oppstår noe kvalitativt nytt i samspillet. Et godt alternativ til å analysere den 

enkeltes bidrag kan derfor være kan være å se etter mønstre i dyaden. Transaksjonsmodellen 

impliserer at det er relasjonen heller enn individene som bør være gjenstand for analyse 

(Fogel, 2009).  

1.2 Betydningen av det tidlige samspillet 

«There is no such thing as an infant» 

(Winnicott, 1965, s. 39) 
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I følge Winnicott (1965) gir det ikke mening å snakke om spedbarnet og spedbarnets utvikling 

isolert, uten å inkludere foreldre eller de næreste omsorgspersoner. Utvekslingene som finner 

sted i samspillet mellom barn og deres omsorgspersoner utgjør store deler av barnets tidlige 

miljø, og bidrar til å forme barnets videre utvikling. I tillegg til grunnleggende beskyttelse og 

overlevelse, bidrar foreldre-barn-interaksjoner med utvikling av minst 4 funksjoner; utvikling 

av sosial forståelse, etablering av tilknytning, tilegnelse av språk og utvikling av 

emosjonsregulering (Bornstein & Tamis-LeMonda, 2010). Således utgjør det tidlige 

samspillet en helt sentral plattform for barnets væren i verden, og påvirker barnets videre 

utvikling på en rekke områder. Barns utvikling foregår via relasjon, og omsorgspersoner 

fungerer som rollemodeller, lærere, sosialiseringsagenter og forsørgere (Deater-Deckard, 

2004; Onsøien, 2009). 

Nyfødte har en sterk orientering mot ansikter. Store deler av det aller tidligste samspillet 

foregår dermed ansikt til ansikt. I takt med barnets utvikling, utvides etter hvert også 

repertoaret i samspillet, og fokus rettes mer utover. Ved 2 til 3-måneders alder viser barnet 

økt interesse for ytre objekter, og begynner å utvikle evne til å inngå i felles oppmerksomhet 

med den voksne rundt disse. Med tiden viser barnet stadig større interesse for utforskning. 

Når barnet er rundt 6 måneder blir større gjensidighet i lek og delt glede viktig. Ikke minst blir 

dyadisk turtaking (frem-og-tilbake-vekslinger) et sentralt aspekt ved samspillet (Killén, Klette 

& Arnevik, 2006; Willis, Eddy, Greenspan, Herrera, & Everhart, 2007). De siste tiårene har 

det også vært et økt fokus på barnets kapasitet til å inngå som en aktiv part i samspill, helt fra 

spedbarnsalder av. Mens man tidligere så på spedbarnet som asosialt og egosentrisk, tenker 

man i dag at barnet allerede fra fødsel av både har en iboende evne til, og motivasjon for, å 

inngå i sosiale samspill (Stern, 1977, 2003; Tronick, 1989). Samtidig er barnet fullstendig 

avhengig av voksne som er emosjonelt tilgjengelige og som evner å respondere adekvat på det 

barnet kommuniserer. Spedbarns første signaler kan være subtile eller tilsynelatende 

tvetydige, og det kreves sensitivitet fra omsorgspersonen for å respondere og handle i tråd 

med barnets signaler. Til tross for at spedbarnet er kompetent på mange områder allerede ved 

fødsel, er det altså også avhengig av omsorgsgivere for å dekke ulike behov. Optimal 

foreldreatferd som møter barnets behov og fører til positiv utvikling for barnet (sosial 

kompetanse, mental helse m.m.), forekommer lettere dersom forelderen har inngående 

kjennskap til barnets egenskaper, god kunnskap om hvordan barnet vil reagere på ulike 

hendelser, evne til å roe det ved behov, og ikke er for stresset selv (Deater-Deckard, 2004). 

Slik kunnskap og ferdigheter erverves gjennom det daglige samspillet. 
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Hva som utgjør «gode» og «dårlige» samspill kan imidlertid være utfordrende å definere. Det 

er også vanskelig å estimere hvor utbredt det er med samspillsvansker. Mange identifiseres 

nok aldri av hjelpeapparatet. Ulike metoder opererer med ulike kriterier, og internasjonale 

studier kan ikke nødvendigvis generaliseres til skandinaviske forhold. En dansk studie 

(Skovgaard, 2007) fant imidlertid i sitt datamateriell en prevalens av foreldre-barn-

forstyrrelser på cirka 8 %, noe som også indikerer et behov for kunnskap rundt samspill og 

samspillsveiledning for alle som jobber klinisk med barn eller foreldre. 

1.3 Hvorfor studere fedre? 

Farsrollen er i historisk endring. Utviklingen har blitt kalt et gjennombrudd for fedres 

omsorgspraksis, en farsrevolusjon i dannelse av nye omsørgende fedre (Lorentzen, 2012). De 

skandinaviske landene er grunnet sin familievennlige politikk med blant annet permisjons- og 

barnehageordninger, pionerer på dette området (Haas & Hwang, 2013). Den sosiopolitiske 

konteksten i Norge legger i dag i mye større grad enn tidligere til rette for at fedre skal 

komme på banen og bli aktive omsorgspersoner, og ikke bare forsørgere. Farsfølelse er blitt et 

begrep. Men farsfølelse er ikke bare noe man har, det er noe man får gjennom tilstedeværelse 

og praksis (Lorentzen, 2012). I 1993 fikk norske fedre lovfestet rett til 4 ukers permisjon i 

barnets første leveår, den såkalte fedrekvoten. Denne kvoten kan ikke tas ut av mor, men 

faller bort dersom den ikke benyttes av far. Siden innføringen har den vært gjenstand for en 

rekke endringer fra 12 uker i 2012, til 14 uker i 2013, og deretter redusert til 10 uker i 2014. I 

tillegg har mor og far en felleskvote de kan dele fritt seg imellom (opplysninger innhentet fra 

NAV).  

Forskningslitteraturen på spedbarnsfeltet har i all hovedsak fokusert på mor. Denne oppgaven 

vil imidlertid ta for seg et utvalg norske fedre. Lamb kalte i 1975 fedre for «de glemte 

bidragsyterne i barnets utvikling», og kritiserte forskningsfeltet for enten å utelate far helt 

eller å ikke i tilstrekkelig grad anerkjenne fars betydning for barnets utvikling. Studier som 

inkluderte fedre fokuserte like gjerne på fravær av far, og betydningen dette har for barnet 

(Pleck, 2010; Shannon, Tamis-LeMonda & Margolin, 2005; Tamis-LeMonda, Shannon, 

Cabrera & Lamb, 2004), eller man sammenlignet ganske enkelt mødres og fedres ulike måter 

å være foreldre på (Lamb, 2010, Nordahl m.fl., 2014a). Studier som har undersøkt barnets 

utvikling i familier hvor fedre er fraværende versus fedre som er tilstedeværende, har 

imidlertid blitt kritisert for å operere med en for enkel inndeling. En slik enkel dikotomisering 
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kan være uheldig fordi den ikke skiller mellom de fedrene som er tilstede og positivt engasjert 

i lek og omsorg, og de som er tilstede, men aggressive og voldelige. Tilstedeværelse i seg selv 

er ikke tilstrekkelig for å identifisere fars unike bidrag til barnets utvikling (Tamis-LeMonda 

& McFadden, 2010). Studier av samspillskvalitet i far-barn-dyaden blir derfor viktig. Slike 

undersøkelser er det imidlertid få av i forskningslitteraturen. Dette gjelder særlig for 

spedbarnsalderen (Hall m.fl. 2014). I følge Lamb (2010) skyldes dette delvis mangel på gode 

måleinstrumenter for dette formålet.  

Forskningsfeltet har etterhvert gradvis anerkjent fars unike betydning for barnets utvikling, og 

de senere år har det kommet flere studier som har påvist sammenhenger mellom fars positive 

involvering og utvikling av barnets kognitive ferdigheter, språkutvikling og utvikling av 

sosial og emosjonell kompetanse (Lamb, 2010; Shannon, Tamis-LeMonda, Cabrera & Lamb, 

2004; Tamis-LeMonda, London & Cabrera, 2002). Disse sammenhengene er tydelige også 

etter å ha kontrollert for mors samspillskvalitet med barnet, samt demografiske faktorer som 

fars arbeidssituasjon og utdanning (Tamis-LeMonda m.fl. 2004). 

Det at far tilbringer mer tid med spedbarnet er heller ikke i seg selv tilstrekkelig for gunstig 

utvikling hos barnet. Både kvantitet og kvalitet på far-barn-samværet er av betydning. Hva far 

og barn gjør sammen når de først er sammen er antakelig viktigere enn antall timer de er 

sammen (Lamb, 2010; Nordahl, DeGarmo, Zachrisson & Manger, 2013; Nordahl m.fl. 2014c; 

Pleck, 2010). Kvantitet kan imidlertid også virke inn på kvalitet. En britisk studie viste at 

fedre som hadde hovedomsorgen for barnet i 20 timer eller mer per uke, viste mer positive 

følelser i lek med barnet enn fedre som brukte mindre tid med barnet (Lewis m.fl. 2009). 

Nordahl og kolleger (2013) fant riktignok ingen direkte sammenheng mellom hvor mye tid 

norske fedre tilbrakte med sine barn i deres første leveår og foreldreatferd eller barnets atferd 

(knyttet til tilpasningsevne, sosial kompetanse og eksternaliserende atferd) ved 2- eller 3-års 

alder. I stedet fant de en sammenheng mellom observert kvalitet på samspillet ved 1-års alder, 

og senere slike atferdsmål for barnet, men bare for de fedrene som hadde brukt mer tid 

hjemme. Fedre som hadde brukt mer tid hjemme og som også ble vurdert til å være sensitive i 

samspillet hadde barn som viste mindre eksternaliserende atferd ved 2-års alder. Nordahl 

argumenterer for at dette stemmer overens med annen forskning på fedre som vektlegger 

viktigheten av kvaliteten på tiden far og barn tilbringer sammen. Dersom far helt fra fødselen 

av får en viktig rolle i det tidlige samspillet, vil kvaliteten på dette samspillet sannsynligvis 
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kunne ha en betydelig påvirkning på barnets videre utvikling (Lamb, 2010). Det kan tenkes at 

kvalitet har en mer direkte effekt på samspill og utvikling enn kvantitet.  

Majoriteten av studiene som er referert over, baserer seg imidlertid i all hovedsak på 

tradisjonelle familiekonstellasjoner i amerikansk middelklasse, hvor far er i arbeid og mor 

hjemme med barn. Dette samsvarer ikke lenger i tilstrekkelig grad med den skandinaviske 

modellen, hvor familier oftere baserer seg på både to inntekter og to omsorgspersoner. 

Mellom 2006 og 2009 tok 78 % av norske fedre ut permisjon i løpet av barnets første leveår. 

25 % tok ut mer permisjon enn 6 uker, mens rundt 10 % tok mindre enn 6 uker. De aller fleste 

fedre tar ut noe permisjon, uavhengig av sosioøkonomisk status. Dette innebærer at norske 

fedre er mer involvert, og tilbringer mer tid med sine barn enn fedre i USA og i andre 

europeiske land. Til sammenligning er amerikanske fedre som tar fri fra jobb for å være 

sammen med sine barn oftest gift, velutdannede og ansatt i fulltidsstillinger med høy inntekt 

(Bringdal & Lappegård, 2012; Haas & Hwang, 2013; Rege & Solli, 2010;).  

Samspillskvalitet mellom spedbarn og deres fedre er et lite utforsket felt i Skandinavia. 

Dermed vet man for lite om hva dette vil få å si for barnets videre utvikling. Å sette fokus på 

far-barn-dyader i en norsk kontekst vil derfor kunne tilføre feltet verdifull ny kunnskap. 

1.4 Belastende barndomserfaringer 

Det er i dag grundig dokumentert at traumer og belastende hendelser i barndom har betydning 

for senere emosjonell, sosial, fysisk og psykisk fungering i voksen alder. Dette er funnet på 

tvers av studier og kulturer (Dube, Felitti, Dong, Giles, & Anda, 2003b; Felitti m.fl,. 1998; 

Felitti, 2009; Schilling, Aseltine Jr., & Gore, 2007). Voksnes negative barndomserfaringer 

påvirker liv og livsførsel flere tiår etter at belastningene har funnet sted. Det er for eksempel 

påvist sammenhenger mellom det å bli eksponert for slike barndomsbelastninger og senere 

depresjon (Chapman m.fl., 2004), selvmord og selvmordsforsøk (Dube m.fl., 2001), 

emosjonell skade og svekket sosial fungering (Van Niel, Pachter, Wade Jr., Felitti & Stein, 

2014), økt risiko for rusmisbruk, HIV og seksuell risikoatferd (Dube m.fl. 2003a), somatiske 

lidelser som hjerte- og karsykdommer, kreft, benbrudd og diabetes (Felitti m.fl. 1998), lavere 

sosial status og tidlig død (Dube m.fl. 2003b, Felitti 2009).  
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Barndomsbelastninger defineres her som belastende opplevelser man har vært utsatt for før 

fylte 18 år. Slike belastninger medfører altså ofte negative langtidsvirkninger som potensielt 

kan få betydning for livsvilkår i voksen alder. Redusert psykisk og fysisk helse og vanskelige 

sosiale og økonomiske kontekster i voksen alder er, som nevnt, funnet å henge sammen med 

eksponering for slike belastninger i barndom. Slike virkninger antas å henge sammen med en 

økt grad av samtidig stress. I tillegg kan man anta en sammenheng mellom antall slike 

belastninger i barndom og kumulativt stress som barn (Murphy m.fl., 2014). Det er også 

grundig dokumentert en sterk og kumulativ sammenheng mellom antall slike belastninger i 

barndom og grad av fysiske og mentale problemer i voksen alder. Det er i tillegg avdekket at 

forekomst av røyking, alkoholmisbruk, overvekt, fysisk inaktivitet, bruk av illegale rusmidler, 

promiskuitet og selvmordsforsøk øker med antall slike belastninger. Alle disse regnes som 

risikofaktorer for tidlig død (Van Niel m.fl., 2014). Det er mulig at dette sterke forholdet 

mellom belastende barndomserfaringer og negative utfall for psykisk og fysisk helse særlig 

kan forventes for de individene som ikke har fått hjelp til å bearbeide disse erfaringene. I så 

fall vil dette sannsynligvis også påvirke deres evne til å være foreldre (Murphy m.fl., 2014).  

Dube m.fl. (2003b) foreslår at belastningene barn utsettes for i ung alder skaper negative og 

varige nevrobiologiske endringer i hjernen. Belastninger og traumer i barndom påvirker den 

nevrologiske utviklingen, noe som igjen legger grunnlag for organisering og prosessering av 

videre erfaringer. Forskerne påpeker videre at en belastende livshendelse sjelden forekommer 

i isolasjon. De tenker seg også at den kumulative effekten av barndomsbelastninger kan ha en 

sterkere påvirkning på yngre barn gjennom gjentatt eller kronisk aktivering av 

stressresponser. Dette kan føre til at disse individene er dårligere rustet for utfordringer senere 

i livet. Parallelt har man innen traumepsykologien blitt opptatt av såkalte komplekse traumer 

(Ford & Courtois, 2009). Komplekse traumer dreier seg for eksempel om vedvarende 

vanskjøtsel, ulike former for mishandling, hyppige separasjoner eller vold i hjemmet (Stien & 

Kendall, 2004). De mest skadelige stressbelastingene ser ut til å være de som pågår over tid, 

som skjer i tidlige leveår, og som påføres barnet i dets omsorgsbase (Herman, 1994).  

Studier som har sett på sammenhengen mellom eksponering for barndomsbelastninger og 

senere fungering i relasjoner til andre, har vist en sammenheng mellom belastende 

barndomserfaringer og usikker tilknytning, både mellom foreldre og barn og mellom 

romantiske partnere i voksen alder (Grossman, Grossman & Waters, 2005; Lindbo, 2015).  

Stern (1985, 2003) hevdet at det i de tidlige samspillene etableres mønstre og mentale 
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representasjoner som legger grunnlaget for spedbarnets utvikling av selvet. Gjennom disse 

mentale representasjonene tilegner spedbarnet seg implisitt kunnskap om hvordan 

interaksjoner med andre fungerer, og påvirker hvordan de forstår den sosiale verden. I følge 

tilknytningsteori kan tidlige samspillserfaringer fungere som forløpere til indre 

arbeidsmodeller.  Indre arbeidsmodeller defineres som kognitive eller affektive strukturer som 

oppsummerer tidligere relasjonserfaringer og former forventninger om fremtidige 

interaksjoner med andre, og kan bidra til å forklare hvorfor kvaliteten på det tidlige foreldre-

barn-samspillet henger sammen med barnets senere sosioemosjonelle utvikling (Bowlby, 

1969, 1982; Main, Kaplan & Cassidy, 1985).  Tilknytningsmønsteret man etablerer som barn 

blir etablert som en indre arbeidsmodell som får påvirke senere sosial fungering. Disse indre 

arbeidsmodellene holder seg forholdsvis stabile gjennom livet når de først er etablert. På 

denne måten kan måter å være foreldre på overføres på tvers av generasjoner, såkalt 

transgenerasjonell overføring av foreldrefungering (Cowan & Cowan, 1992; van Ijzendoorn, 

1992). Denne transgenerasjonelle overføringen vil altså innebære at barndomsbelastningene 

den voksne har med seg, får betydning for hvordan de selv fungerer som foreldre og dermed 

for neste generasjons oppvekstsvilkår.  

Skjøthaug, Smith, Wentzel-Larsen og Moe (2015) fant nylig at norske fedre med mange 

belastende barndomsopplevelser også rapporterer mer depressive og engstelige følelser i 

svangerskapet.  Det er godt dokumentert at depresjon hos foreldre kan ha en negativ 

påvirkning på foreldre-barn-samspillet (Kaplan, Sliter & Burgess, 2007; Wanless, 

Rosenkoetter & McClelland, 2008; Wilson & Durbin, 2010).  Dette kan tyde på at vanskelige 

barndomsopplevelser har en indirekte, men negativ effekt på foreldrefungering og samspill.  

1.5 Foreldrestress 

Ulike definisjoner av stress fremhever ulike sider ved fenomenet. Lazarus og Folkman (1984) 

definerer psykologisk stress som “et spesifikt forhold mellom personen og miljøet som 

fortolkes av personen som noe som overgår hans eller hennes ressurser, og som utgjør en fare 

for hans eller hennes velvære” (s. 19, egen oversettelse). Med andre ord dreier det seg om 

oppfatningen av at situasjonelle krav overgår tilgjengelige personlige ressurser. Psykologisk 

stress kan konseptualiseres på 3 måter. For det første kan stress forstås som en miljømessig 

stimulus. Det kan da være snakk om hendelser, problemer, omstendigheter, overganger eller 

andre såkalte stressorer som produserer anspenthet. For det andre kan stress forstås som en 
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psykologisk og/ eller fysiologisk respons på disse stressorene. Til sist kan stress ses på som en 

prosess mellom miljø og individ, en slags pågående interaksjon. Dette innebærer blant annet 

at samme stressor kan få ulike uttrykk på tvers av ulike individer/ kontekster. Sistnevnte 

utgjør en transaksjonell konseptualisering av stress (Lazarus & Folkman, 1984).   

Termen foreldrestress benyttes i det videre for stress som spesifikt knyttes til det å være 

forelder, og de oppgavene som følger med det å utøve omsorg for barnet sitt på i det daglige. 

Foreldrestress forstås ofte som en opplevd diskrepans mellom oppgaver/ forventninger knyttet 

til foreldrerollen og de ressursene man har tilgjengelig for å håndtere disse (Östberg, Hagekull 

& Hagelin, 2007). En slik opplevd diskrepans fører med seg både mental og fysiologisk 

aktivering, og som regel også negative følelser knyttet både til seg selv og til barnet (Deater-

Deckard, 2004). Foreldrestress regnes for å være spesifikk type stress som oppstår i foreldre-

barn-relasjonen, og fører med seg negative psykologiske reaksjoner på kravene som følger 

med det å være foreldre (Deater-Deckard, 1998, 2004). Denne typen stress er spesielt knyttet 

til stressorer som er relatert til barnet og til foreldrerollen, men kan også bli påvirket av 

daglige irritasjoner og store livshendelser (Abidin, 1995; Crnic, Low, & Bornstein, 2002; 

Östberg & Hagekull, 2000). 

Foreldrestress har implikasjoner for foreldre-barn-samspillet og dermed for barnets spesifikke 

oppvekstsvilkår (DeGarmo, Patterson & Forgatch, 2004; Solem, 2011), blant annet gjennom å 

påvirke foreldres sensitivitet i samspill med barna (Deater-Deckard, 2004). For eksempel 

trenger barnet helt fra fødsel av hjelp til emosjonsregulering. Dette er et vesentlig aspekt ved 

det tidlige samspillet mellom foreldre og barn. Foreldrenes evne til å roe barnet når det er 

opprørt blir ofte redusert dersom forelderen er svært stresset. Stresset «kommer i veien» 

(Deater-Deckard, 2004). Dermed kan det å kartlegge foreldres stress være viktig også i 

ivaretakelsen av barnet. Man snakker gjerne om «foreldreeffekter», som innebærer at det er 

forhold ved forelderen som bidrar til vansker i foreldrerollen, og om «barneeffekter», hvor 

karakteristikker ved barnet bidrar til foreldrestresset (Deater-Deckard, 2004). Egenskaper ved 

forelderen selv kan altså gi økt sårbarhet for- og opplevelse av foreldrestress. Dette kan dreie 

seg om for eksempel fysisk eller psykisk sykdom, det at man opplever foreldrerollen som 

krevende eller at man ikke opplever seg kompetent nok for foreldrerollen (Abidin, 1995). I 

tråd med dette fant en metaanalyse at deprimerte fedre hadde vansker med å opprettholde 

positiv foreldreatferd sammen med barna over tid (Wilson & Durbin, 2010). Ulike egenskaper 

ved barnets som kan medføre økt foreldrestress kan være for eksempel utviklingsvansker, 
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vanskelig temperament, at barnet gir lite positive responser eller lignende. Slike egenskaper 

kan gjøre det mer utfordrende å være foreldre for akkurat dette barnet, og igjen redusere 

kvaliteten på foreldre-barn-relasjonen (Abidin, 1995). Nordahl og kolleger (2015) 

dokumenterte dette nylig da de dokumenterte redusert kvalitet i samspill mellom norske fedre 

og barn hvor barna hadde ulike utviklingsvansker. I tillegg kan også vanskelige 

livssituasjoner, såkalt livsstress, øke foreldrestress, selv om kilden til dette stresset ligger 

utenfor selve foreldre-barn-relasjonen (Abidin, 1995).  Stress knyttet til ytre omstendigheter 

har en tendens til å eskalere stresset foreldre opplever knyttet til seg selv og barnet (Abidin, 

1995).  

Forskningslitteraturen levner ingen tvil om at høyt foreldrestress har en negativ påvirkning på 

foreldres atferd og responser, og på kvaliteten i foreldre-barn-relasjonen (Deater-Deckard, 

2004; Östberg, 1999). Foreldre som opplever mye foreldrestress har oftere en autoritær 

oppdragelsesstil, er mer fiendtlige og/ eller avvisende mot barna, og generelt mindre involvert 

i barnas liv (Deater-Deckard, 2004). Studier har i tillegg knyttet foreldrestress til usikker 

tilknytning både i høyrisikoutvalg (Hadadian & Merbler, 1996) og i normalutvalg (Jarvis & 

Creasy, 1991). Høyere grad av foreldrestress har også blitt knyttet til mindre positive foreldre-

barn-interaksjoner (Hadadian & Merber, 1996; Jarvis & Creasy, 1991), og det er dokumentert 

at foreldrestress kan være en potensiell utviklingsvei for hard disiplinering og fysisk misbruk 

av egne barn (Rodgers, 1998¸Rodriguez & Green, 1997). Videre er foreldrestress koblet til 

atferdsproblemer hos barna. I en studie av Goldberg og kolleger (1997) fulgte forskerne to 

grupper barn fra de var 1 til de var 4 år gamle. Barna i den ene gruppen hadde ulike typer 

fysiske vansker, mens barna i den andre gruppen ikke hadde slike vansker.  I tillegg ble 

barnas temperament, barnas helse, foreldre-barn-relasjonen og foreldrestress kartlagt. 

Resultatene viste at foreldrestress var den faktoren som klarest predikerte atferdsvansker når 

barna var 4 år gamle. På bakgrunn av dette argumenterer forskerne for nytteverdien av å 

inkludere intervensjoner rettet mot familiestress i behandling av barn og familier. Å kartlegge 

foreldrestress er viktig nettopp fordi slikt stress har vært knyttet til mindre gunstig utvikling 

både for barn, foreldre, og for relasjonen dem i mellom (Östberg m.fl. 2007; Abidin, 1992; 

Belsky, 1984).  

Foreldrestress følger riktignok naturlig med det å være foreldre, i større eller mindre grad. En 

viktig faktor er derfor hvor håndterbart dette oppleves for foreldrene. Men det daglige stresset 

knyttet til det å ha ansvar for et lite barn kan også trigge eksisterende fysiske og psykiske 
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sårbarheter, samtidig som slike faktorer også kan gi økt sårbarhet for å utvikle foreldrestress. 

På den måten er foreldrestress knyttet til mental helse, til daglig fungering og til relasjonen og 

samspillet mellom foreldre og barn (Deater-Deckard, 2004). Den relative betydningen av slikt 

stress på dyaden- og dermed på barnets utviklingsplattform, vil utforskes i det videre.  

1.6 Mål for oppgaven 

Kunnskap om fars fungering og samspillsferdigheter er viktig i et samfunn hvor likestillingen 

står sterkt, og hvor fedre i økende grad både tar ut pappapermisjon, og bidrar i den daglige 

omsorgen for barnet. Til tross for denne utviklingen mangler forskningsfeltet kunnskap om 

fedres rolle som omsorgsgivere (Flykt m.fl., 2009; Skjøthaug m.fl. 2015). Denne oppgaven vil 

derfor kunne bidra med viktig kunnskap om hva som kan påvirke far-barn-samspillet. 

Denne oppgaven vil se nærmere på sammenhengen mellom norske fedres 

barndomsbelastninger, foreldrestress og far-barn-samspill når barna er 6 måneder. Fars 

belastende barndomserfaringer og opplevde foreldrestress vil behandles som henholdsvis 

fortidig og nåtidig stress, og det vil utforskes hvilken av disse typene stress som har størst 

relativ påvirkningskraft på samspillskvalitet mellom norske fedre og deres barn ved 6 

måneders alder. Som nevnt kan barndomsbelastninger ha en negativ påvirkning på 

foreldefungeringen og videre på far–barn-samspillet. Det er også beskrevet at foreldrestress 

kan ha en negativ innflytelse på dette samspillet. I henhold til en transaksjonell 

forståelsesramme vil slike faktorer kunne bidra til å skape negative ringvirkninger over tid. 

Forskningsdesignet som benyttes er ikke av transaksjonell karakter, men en slik teoretisk 

ramme kan likevel bidra til å forstå de aktuelle funnene. I denne oppgaven vil følgende 

forskningsspørsmål bli undersøkt:  

1) Vil far-barn-samspillet ved 6 måneder bli negativt påvirket av fars belastende (og 

potensielt traumatiserende) barndomserfaringer?  

2) Vil samtidig foreldrestress knyttet til karakteristikker ved far eller ved barnet påvirke 

kvaliteten i far-barn-samspillet i en negativ retning? 

3) Vil livsstress knyttet til ytre omstendigheter utenfor fars kontroll påvirke kvaliteten i far-

barn-samspillet i en negativ retning? 
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2 Metode 

2.1 Utvalg og rekruttering, Liten i Norge 

Denne oppgaven er basert på en delstudie som utgår fra studien Liten i Norge (LIN) (2014) 

ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse ved Regionsenter for 

barn og unges psykiske helse Øst og Sør, RBUP. Studien finansieres av Norsk Forskningsråd, 

og er en prospektiv longitudinell kohortstudie som følger rundt 1000 norske familier fra 

graviditet og opp til barnet er 18 måneder. Formålet er å kartlegge tidlige pre- og postnatale 

risiko- og beskyttende faktorer for barns utvikling fra fosterliv til 18 måneder (Fredriksen m. 

fl. 2014). Datainnsamlingen fram til barnet er 18 måneder er avsluttet. I tillegg mottar 

foreldrene en ny spørreskjemapakke når barnet er 3 år, og denne datainnsamlingen pågår 

fortsatt. Totalt ble 1041 mødre og 888 fedre inkludert i studien. Fem familier trakk sitt 

samtykke like etter inklusjon og ba om at dataene ble slettet. Ytterligere 29 kvinner trakk seg 

fra studien før fødsel av ulike årsaker. Til sammen ble 1017 barn inkludert i studien, herunder 

10 tvillingpar. Studien ledes av Dr. Psychol. Vibeke Moe (prosjektleder) og professor 

emeritus Lars Smith (seniorrådgiver). 

 

Familiene ble rekruttert via ni helsestasjoner fra nord- midt-, vest- og øst- Norge, og 

inkluderer deltakere fra både bygd og by, og fra ulike sosioøkonomiske lag, men med en 

overvekt av høyt utdannede foreldre. Helsestasjoner fra alle fire helseregioner er representert, 

og studien er et samarbeidsprosjekt mellom alle regionssentrene for barn og unges psykiske 

helse. Gravide som kom til svangerskapskontroll på sin lokale helsestasjon ble informert om 

prosjektet av en jordmor som spurte om tillatelse til å kontakte dem videre. Helsesøstre ansatt 

som forskningsassistenter i LIN- studien hadde så ansvaret for den videre oppfølgingen av 

familiene som ble inkludert. Inklusjon i studien skjedde hovedsakelig i uke 16- 26 i 

svangerskapet (enkelte ble imidlertid inkludert så tidlig som uke 8, og så sent som uke 34). 

 

Ved inklusjon fylte deltagerne ut en spørreskjemapakke som blant annet dekket demografiske 

variabler, spørsmål rundt forelderens fysiske og psykiske helse, livssituasjon og egen 

barndom. Ulike spørreskjemaer ble så administrert ved ulike tidspunkt i svangerskapet og 

etter at barnet ble født. Spørreskjemaene ble besvart elektronisk, og lagret direkte i en sikker 

database (Confirmit). Samspillsobservasjoner mellom mor- barn og far- barn ble filmet ved 6, 
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12 og 18 måneder. Dette ble gjort på helsestasjonen i henhold til standardiserte instruksjoner. 

Det ble til sammen samlet inn data ved fem tidspunkter under graviditet, ved fødsel, og ved 

fire ulike tidspunkt fra fødsel fram til barnet var18 måneder. Datamaterialet i studien består av 

både selvrapportering, observasjonsmål og biologiske spytt- og hårprøver. Det er en klar 

styrke ved studien at den baserer seg på ulike typer data. Rekrutteringen startet i september 

2011, og datainnsamlingen ble avsluttet i november 2014. 

Jeg har selv jobbet som vitenskapelig assistent i LIN-studien, og mitt bidrag inn i dette 

prosjektet har vært å skåre samspillsobservasjonene som ble gjennomført ved 6-, 12- og 18 

måneders alder. 

2.2 Personvern og etikk 

Liten i Norge-studien følger gjeldende regler for forskningsetikk og personvern, og er 

godkjent av Regional Etisk Komité (REK), og Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste, 

NSD/ forskningsetisk forbund. Alle deltakere signerte et samtykkeskjema. Skjemaet inneholdt 

informasjon om studien og opplysninger om rett til å trekke seg fra studien på et hvilket som 

helst tidspunkt, og å få sine data slettet, uten å måtte oppgi årsak til dette. Hver deltaker ble 

også sikret anonymitet ved at innhentet data ble avidentifisert og registrert som et ID-

nummer. Det ble ikke gitt økonomiske eller andre typer godtgjørelser for deltakelse. Barn bør 

beskyttes særskilt i forskning. Deres interesser er ivaretatt i alle ledd av denne studien.  

2.3 Beskrivelse av denne delstudien 

Data i LIN-studien er innhentet fra både mor og far, men det er fedrene som er fokus i denne 

delstudien. Hensikten er å se på samspillskvalitet mellom far og barn ved 6 måneder, og hva 

som kan påvirke denne.  

Barndomsbelastninger måles i LIN-studien ved hjelp av spørreskjemaet ACE (Adverse 

Childhood Experiences). Dette ble fylt ut av fedrene ved inklusjon i studien, i hovedsak 

mellom uke 16 og 26 i svangerskapet. Demografiske data ble også innhentet på dette 

tidspunktet. Da barnet ble 6 måneder gammelt ble det gjennomført samspillsobservasjoner på 

den lokale helsestasjonen. Disse opptakene ble så skåret av trente kodere ved RBUP ved hjelp 

av skåringsinstrumentet RHS (Relational Health Screen). Videre fylte foreldrene ut et 



14 

 

spørreskjema, PSI (Parenting Stress Index), som tar for seg stress knyttet til det å være 

forelder. Dette ble også fylt ut da barnet var 6 måneder.  

Utvalget av fedre i denne delstudien består av de fedrene som gjennomførte 

samspillsobservasjonen da barnet var 6 måneder, og som i tillegg hadde fylt ut skjema om 

belastende barndomsopplevelser (ACE), og om foreldrestress. Da det i hovedsak er mødre 

som er i fødselspermisjon ved 6- måneders alder, var det naturlig nok også flest mødre som 

gjennomførte samspillsobservasjonen på dette tidspunktet. Flere fedre bidro da barnet var 12 

måneder gammelt. Dette begrenser størrelsen på det aktuelle utvalget, og antall fedre som er 

inkludert i denne delstudien er derfor 287. 5 fedre trakk tilbake samtykket etter inklusjon i 

studien med ønske om at alle dataene skulle slettes. Disse er derfor ekskludert fra 

datamaterialet. For å unngå støy i materialet, ble ytterligere 10 tvillingssamspill ekskludert, da 

far kan ha ulik samspillsskåre med hver av tvillingene. 3 av id-ene som er kodet som far er i 

realiteten «medmor». Disse er beholdt, da de likevel gir informasjon om mors partner. Ikke 

alle fedrene besvarte alle spørsmålene på de ulike skjemaene. I de tilfellene hvor det mangler 

data, fremgår dette av tabellene. 

2.4 Måleinstrumenter 

2.4.1 Adverse Childhood Experiences, ACE 

For å innhente informasjon om fedrenes barndomsbelastninger ble skjemaet Adverse 

Childhood Experiences, (ACE) (Felitti, m fl., 1998) administrert ved inklusjon. Skjemaet 

kartlegger belastende livshendelser i barndom, og består av 10 spørsmål knyttet til vanskelige 

opplevelser, hvor informanten skal oppgi hvorvidt han/ hun ble eksponert for denne 

erfaringen som barn. Inkludert i spørreskjemaet er spørsmål om hvorvidt man har vært utsatt 

for emosjonelt, fysisk eller seksuelt misbruk, emosjonell eller fysisk neglekt, hvorvidt mor ble 

utsatt for vold i hjemmet, tilstedeværelse av rusmisbruk eller psykiske lidelser i hjemmet, om 

man opplevde å miste en forelder grunnet skilsmisse eller ved å bli forlatt og om 

familiemedlemmer var i fengsel (se vedlegg A). Svaralternativene er dikotome, ja/ nei, og 

tilsvarer henholdsvis 1/ 0 poeng. Erfaring med en slik spesifisert hendelse, skåres som 1 

poeng. Maksimumskåre er 10, og vil tilsi at en person har krysset av for å ha opplevd samtlige 

av de opplistede erfaringene i sin barndom. Dersom informanten har opplevd gjentatt 

eksponering for en av belastningene, er skåren fortsatt 1. Sumskåren tilsvarer altså antall ulike 
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belastninger en person oppgir å ha vært utsatt for. Disse belastningene må ha inntruffet før 

informanten fylte 18 år (Felitti m.fl., 1998). 

ACE, validitet og reliabilitet 

Spørreskjemaet ACE baserer seg på retrospektiv selvrapportering. Det blir dermed 

nærliggende å stille spørsmål ved hvor eksakte slike mål er. Enkelte longitudinelle 

oppfølgingsstudier av voksne med en godt dokumentert misbrukshistorie fra barndom, viser at 

underrapportering ikke er uvanlig. Dette kan i så fall føre til at sammenhengen mellom ACE 

og andre mål undervurderes (Felitti m.fl., 1998). Underrapportering kan forekomme fordi 

man har vansker med å huske tilbake grunnet for stort tidsintervall (Della Femina, Yeager & 

Lewis, 1990), eller fordi det er knyttet stigma og tabuer til opplevelsene det spørres om. 

Traumatiske minner assosieres dessuten ofte med komplett eller redusert evne til å huske 

disse (Bremner, 1999). Likevel må forskning på dette feltet ofte ty til retrospektive data, da 

majoriteten av dem som opplevde misbruk i barndommen ikke ble oppdaget den gang de var 

barn, og det dermed ikke eksisterer dokumentasjon som legitimerer at disse belastningene 

faktisk fant sted (Dube, Williamson, Thompson, Felitti & Anda, 2004). Pinto, Correia og 

Maia (2014) konkluderte imidlertid med god til svært god reliabilitet for rapportering av 

belastende barndomserfaringer i sitt utvalg av ungdommer med dokumentert misbruk fra 

barndommen. Reliabiliteten var heller ikke påvirket av informantenes psykiske eller fysiske 

helse på rapporteringstidspunktet. Dube og kolleger (2004) undersøkte test-retest-

reliabiliteten for ACE, og fant i sitt voksne utvalg en kappakoeffisient på .64 for sumskåren 

på ACE. Størst diskrepans ble funnet for fysisk misbruk, men store forskjeller var mindre 

vanlig for de andre kategoriene (fysisk misbruk (.55), emosjonelt misbruk (.66), seksuelt 

misbruk (.69), å vokse opp i et hjem med rusmisbruk (.75), å være vitne til vold i hjemmet 

(.77)). Forskerne konkluderte med moderat til svært god reliabilitet for rapportering av 

belastende barndomsopplevelser i voksen alder.  

Hardt & Rutter (2004) gjorde en gjennomgang av studier av validiteten på retrospektive 

rapporteringer av misbruk i barndom. Forskerne peker på en rekke metodiske utfordringer 

knyttet til dette temaet. De konkluderer likevel med at slike rapporteringer er «tilstrekkelig 

valide» såfremt spørsmålene er formulert så tydelige at informanten helt klart forstår hva det 

spørres om.  

Intern konsistens målt med Cronbach`s alpha var .74 i denne delstudien. 
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2.4.2 Parenting Stress Index, PSI 

For å kartlegge nivå av foreldrestress da barnet var 6 måneder ble fedrene bedt om å fylle ut 

spørreskjemaet Parenting Stress Index, (PSI) (Abidin, 1982, 1995). PSI består av et 

barnedomene og et foreldredomene, til sammen 101 spørsmål. Sammenslått gir disse to 

domenene en skåre på totalt stress. De fleste spørsmålene besvares ut i fra en fem-punktsskala 

som strekker seg fra «svært uenig» (= 1) til «svært enig» (= 5). Enkelte spørsmål har andre 

svarformat, men skal fortsatt kodes slik at 1 tilsvarer lite stress, og 5 mye stress. Dette betyr at 

en høy sumskåre indikerer mer foreldrestress. PSI inkluderer også en skala som måler 

livsstress, og inkluderer 22 spørsmål om belastninger som for eksempel skilsmisse og dødsfall 

i familien. Spørsmålene på denne skalaen besvares enten ja eller nei, men vektes ulikt i 

beregningen av sumskåre. I originalversjonen utgjør 19 spørsmål livsstresskalaen, mens 

ytterligere 3 spørsmål er lagt til i den norske versjonen. PSI er standardisert for foreldre med 

barn i alderen 1 måned til 12 år, og brukes både i forskning og klinikk. Skjemaet tar 20-25 

minutter for informanten å fylle ut.  Den voksne vurderer både seg selv og barnet. Klinisk 

kuttepunkt defineres som skårer lik eller over 85. prosentil. Barnets alder bidrar også inn i 

tolkningen av skårene. Høyest foreldrestress er forventet for barn i aldersgruppen 0- 2 år. 

Barnedomenet er satt sammen av av 6 ulike delskalaer; Distraherbarhet/ Hyperaktivitet 

(overaktivitet, rastløshet, distraherbarhet m.m., 9 spørsmål), Tilpasningsdyktighet (evne til å 

tilpasse seg endringer i fysisk eller sosialt miljø, 11 spørsmål), Forsterkning (i hvilken grad 

forelderen opplever positiv bekreftelse og positive følelser fra barnet, eller om forelderen 

opplever å bli avvist, 6 spørsmål), Hvor krevende barnet oppfattes å være (gråt, fysisk 

klamring til forelderen m.m., 9 spørsmål), Stemningsleie/ humør (tilstedeværelse av positive 

og negative følelser, 5 spørsmål), og Aksepterbarhet (hvorvidt barnet innehar fysiske, 

intellektuelle og emosjonelle kvaliteter som matcher forventninger forelderen hadde, 7 

spørsmål). 

Foreldredomenet består av 7 delskalaer; Kompetanse (opplevd foreldrekompetanse, 12 

spørsmål), Sosial isolasjon (tilgang på sosial og emosjonell støtte, 6 spørsmål), Tilknytning til 

barnet (opplevd emosjonell nærhet til barnet og evne til å forstå barnets følelser og behov, 7 

spørsmål), Helse (forelderens helse, 5 spørsmål), Rollerestriksjon (hvorvidt man opplever 

foreldrerollen som begrensende, 7 spørsmål), Depresjon (tilstedeværelse av depressive 

symptomer, 9 spørsmål) og Partner (hvorvidt man får aktiv og emosjonell støtte fra den andre 

forelderen, 7 spørsmål). 
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Livsstress innebærer situasjonelle omstendigheter som er utenfor foreldrenes kontroll (for 

eksempel om man nylig har mistet noen man var glad i, om man har mistet jobben e.l., 22 

spørsmål), men som bidrar til opplevd nåtidig foreldrestress. Livsstresskalaen måler negative 

livshendelser de siste 12 måneder (Abidin, 1995, Kornør & Martinussen, 2011). 

PSI baserer seg altså på antakelsen om at foreldrestress er en funksjon av ulike forhold; 

karakteristikker ved barnet, karakteristikker ved forelderen og situasjoner og kontekster (livs-

stress) som påvirker foreldrefungeringen. I følge PSI-manualen skal ikke skårer for 

foreldrestress beregnes dersom 5 eller flere spørsmål totalt står ubesvart på barne- og 

foreldredomenet, eller dersom det er mer enn 3 ikke-besvarte spørsmål på hvert av domenene.  

En høy skåre på barnedomenet indikerer at det gitte barnet innehar karakteristikker som gjør 

det utfordrende for foreldrene å være foreldre. Dersom barnedomenet skåres høyere enn 

foreldredomenet og livsstresskalaen, tenker man seg at forhold ved barnet i høy grad bidrar til 

stresset i foreldre-barn-relasjonen. Tilsvarende gjelder dersom foreldredomenet har forhøyet 

skåre sammenlignet med skårer på barnedomenet/livsstresskalaen, da vil karakteristikker ved 

forelderen i høy grad bidra til det opplevde stresset i foreldre-barn-relasjonen.  

PSI er mye brukt i kliniske utvalg, men ble utviklet på store normalutvalg, og egner seg derfor 

godt til bruk på store populasjoner, som den i LIN-studien (Deater-Deckard, 2004). Den 

norske versjonen som er benyttet i denne delstudien (se vedlegg B) er oversatt av Rønning 

(Kaaresen, Rønning, Ulvund & Dahl, 2006) og baserer seg på den tredje utgaven av PSI 

(Abidin, 1995, Kornør & Martinussen, 2011). 

PSI, validitet og reliabilitet 

PSI har i amerikanske studier vist en svært god indre konsistens, med Cronbach`s alfa på .90 

for barnedomenet, .93 for foreldredomenet og .95 for totalt stress (Abidin, 1995). Test-retest- 

reliabiliteten varierer i ulike studier mellom .57-.96. Koeffisientene varierer med lengde på 

retest-intervallene og med størrelse på utvalgene (Abidin, 1990; Kornør & Martinussen, 

2011). PSI regnes for å være et vel validert verktøy, både når det gjelder begrepsvaliditet og 

innholdsvaliditet (Abidin, 1990, Östberg, Hagekull & Wettergren, 1997). I følge Rush, First 

& Blacker (i Kornør & Martinussen, 2011) støtter mer enn 250 internasjonale studier 

validiteten knyttet til skalaene i PSI på tvers av ulike populasjoner. Kornør & Martinussen 

(2011) foretok en gjennomgang av eksisterende dokumentasjon knyttet til validitet og 
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reliabilitet av PSI i Norge, og konkluderte med at det ikke foreligger tilstrekkelig forskning til 

å trekke samme slutninger for den norske versjonen. Usikkerheten knyttet til norske data og 

normer reduseres likevel noe av den omfattende dokumentasjonen knyttet til den amerikanske 

originalversjonen. 

I følge Abidin (1990) har ulike studier vist god diskriminerende validitet. Abidin (1995) 

argumenterer i manualen for generell god validitet av instrumentet basert på en rekke ulike 

studier, selv om mange av disse riktignok ikke er publisert. Östberg (1999) peker imidlertid 

på at faktoriell validitet av PSI ikke nødvendigvis er tilstrekkelig dokumentert. 

Intern konsistens ble med Cronbach`s alpha beregnet til .80 for barnedomenet på PSI i dette 

utvalget. Intern konsistens for foreldredomenet ble med Cronbach`s alpha beregnet til .86. 

2.4.3 Relational Health Screen, RHS 

Samspillopptak av far-barn-samspill ble foretatt på helsestasjonen da barna var 6 måneder 

gamle. Før samspillsopptaket startet fikk foreldrene en standardisert instruksjon. Foreldrene 

ble instruert til å leke mest mulig slik de pleier å gjøre hjemme. Videre at barnet til å begynne 

med skulle sitte i en vippestol, men at foreldrene sto fritt til å ta barnet ut av stolen dersom 

barnet begynte å sutre eller bli urolig. Alle fikk utdelt et lekesett bestående av to klosser i 

forskjellige farger og en myk ball til fri disposisjon, men det var valgfritt om foreldrene 

ønsket å ta i bruk lekene i samspillssekvensen eller ikke. Ved 6 måneder ble det filmet 

samspillssekvenser på til sammen 7 minutter. Opptakene ble så skåret basert på de 5 siste 

minuttene. Dette ble gjort for at forelderen skulle få noe tid til å venne seg til kameraet.  

Samspillsvideoene ble skåret ved hjelp av skåringsverktøyet Relational Health Screen, RHS 

(opprinnelig kalt Behavioral Health Screen) (Willis, 2007). RHS er et videobasert 

screeninginstrument utviklet for å undersøke ulike dimensjoner ved dyadesamspill mellom 

foreldre og barn ved 6, 12, 18 og 24-måneders alder. Sumskåren er ment å gi et mål på den 

relasjonelle kvaliteten på samspillet i dyaden (Willis, 2007, 2012a, 2012b). Antall 

dimensjoner som skåres øker med barnets alder, ettersom barnet blir med kompetent til å 

bidra inn i samspillet fra det er 6 til 24 måneder. 

Det er fem dimensjoner som skåres ved 6-måneders alder: Engagement (hvorvidt forelder og 

barn er engasjert sammen), Enjoyment (hvorvidt forelder og barn deler positiv affekt), 

Responsiveness (hvorvidt forelder og barn responderer adekvat på hverandre), Pacing 
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(hvorvidt forelder og barn tilpasser seg den andres tempo og rytme) og Attention (hvorvidt 

forelder og barn er oppmerksomme på hverandre, samt på lyder og objekter i rommet) (se 

vedlegg D). Hver av disse dimensjonene skåres så ut i fra en 3-punktsskala (0 poeng = ikke 

observert/ 1 poeng = observert noen ganger/ 2 poeng = observert). Dette kan gi en samlet 

sumskåre fra 0 til 10, hvorav 10 utgjør en maksimal skåre. RHS-metoden vurderer kun 

dyaden i samspillet, og ikke barnets eller forelderens unike bidrag.  

Før de ulike skalaene skåres, vurderes det om den affektive grunntonen i samspillet er positiv 

eller negativ (se vedlegg C). Denne vurderingen kan få betydning for den videre skåringen, og 

er basert på en rekke spesifiserte kriterier (for eksempel tilstedeværelse av positive 

ansiktsuttrykk, vennlig berøring, positive ord/ godlyder, posisjonering i forhold til hverandre, 

grad av blikkunngåelse, anspenthet, utrøstelig gråt m.m.). Dersom grunntonen vurderes som 

positiv, kan hver av de fem dimensjonene ved 6 måneder skåres fra 0- 2. Men dersom 

grunntonen settes til negativ/ usikker, kan de enkelte dimensjonene kun skåres 0 eller1. Det 

foreligger egne skåringskriterier for hva som må være tilstede for å oppnå en gitt skåre. 

Skåringskriteriene er på nåværende tidspunkt ikke oversatt til norsk, og det er den originale 

amerikanske versjonen som har vært gjeldende for skåringen i LIN-studien.  

RHS, validitet og reliabilitet 

RHS er utviklet av Willis og kolleger (2007) og testes for første gang ut i Norge gjennom 

LIN-studien. Utprøvingen av verktøyet er dermed for et pilotprosjekt å regne. Målet er å 

utvikle et kostnadseffektivt screeninginstrument som kan benyttes for eksempel på 

helsestasjoner for å identifisere dyader som trenger hjelp i samspillet.  

Fem trente skårere ved RBUP (inkludert meg selv) skåret hver film etter å ha sett filmen to 

ganger. 20 % av videoene ble tilfeldig trukket ut som reliabilitetsvideoer for å evaluere inter- 

rater-reliabiliteten og skåret fortløpende. I tillegg ble det holdt ukentlige kodemøter hvor 

gruppen diskuterte filmer og skåringskriterier under veiledning fra ansatte ved LIN-studien. 

Filmer som av ulike årsaker var utfordrende å skåre, samt reliabilitetsfilmer med stor 

diskrepans mellom skårerne ble særlig diskutert på disse kodemøtene. Inter-rater-reliabilitet, 

målt ved en vektet versjon av Cohens kappa (kvadratisk vekting), ble ved 6 måneder beregnet 

til 0.70, noe som utgjør en akseptabel reliabilitet (Cohen, 1988).  
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Intern konsistens for dimensjonene ble ved Cronbach`s alpha beregnet til .70. 

2.5 Statistiske analyser 

Deskriptive analyser ble benyttet for å undersøke fedrenes alder, sivilstatus, minoritetsstatus, 

paritet, utdanning, arbeidssituasjon og inntekt. Deskriptive analyser ble også brukt for å 

undersøke fordelingen av sumskårene på fedrenes barndomsbelastninger (ACE), grad av 

foreldrestress (PSI) og far-barn-samspill (RHS) når barnet var 6 måneder.  

Korrelasjonsanalyser ble benyttet for å undersøke sammenhengen mellom de ovennevnte 

variablene ved bruk av Pearson`s produktmomentkoeffisient (Pearson r). Multikollinaritet 

mellom samtlige variabler i modellene ble undersøkt ved å se på variansinflasjonsfaktor, VIF. 

To separate multiple lineære regresjonsanalyser ble utført for å undersøke sammenhengen 

mellom far-barn-samspill ved 6 mnd. (utfallsvariabel), og barndomsbelastninger målt ved 

ACE og nåværende foreldrestress målt ved PSI (uavhengige variabler). Barnedomenet og 

foreldredomenet i PSI fungerte som uavhengige variabler i hver sin modell, mens livsstress og 

barndomsbelastninger inngikk i begge modellene. I begge regresjonsanalysene ble fars alder, 

utdanningsnivå, arbeidssituasjon, bruttoinntekt siste år, sivilstatus, minoritetsstatus og paritet 

lagt inn som kontrollvariabler.  

En forutsetning for regresjonsanalyser er normalfordeling av skårer (Pallant, 2013). Høye 

takeffekter kan medføre at standardfeil blir underestimert, at konfidenssintervallene 

systematisk blir for smale, og signifikansnivå for lavt (Tellinghuisen, 2008). En måte å omgå 

dette problemet på er å utføre bootstrapping. Ved å bruke bootstrapping legger man ikke en 

slik normalfordeling til grunn. Regresjonsanalysene i denne delstudien ble grunnet 

skjevfordeling av sumskårer utført både med og uten bootstrapping. 

Uavhengige t-tester og kji-kvadrat- ester ble brukt for å undersøke om de 287 fedrene som er 

inkludert i denne delstudien skilte seg signifikant fra de som ikke deltok med tanke på 

barndomsbelastninger, foreldrestress og demografiske variabler. 

Analysene ble utført ved hjelp av SPSS 22 (IBM Corp. Released 2013. IBM SPSS Statistics 

for Windows, Version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp). 
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3 Resultater 

3.1 Deskriptiv statistikk 

3.1.1 Karakteristikker ved utvalget 

Deskriptive analyser viste at gjennomsnittlig alder for fedrene i utvalget var 32,35 år, med en 

rekkevidde på 18- 53 år (standardavvik (std.) 5,604). Majoriteten var fulltidsarbeidende og 

hadde utdanning på høyskolenivå. Median bruttoinntekt var 450.000-599.999. Nesten 

samtlige var etnisk norske og enten gift eller samboende. Godt over halvparten var 

førstegangsfedre (se tabell 1). Ettersom ikke alle fedrene besvarte alle felt i skjemaene som 

ble administrert, opereres det med noe ulik N for de ulike variablene. Dette oppgis der det er 

aktuelt. 

Tabell 1 Demografisk oversikt over fedrene i utvalget 

Variabel 

 

N Frekvens Prosent 

Sivilstatus 

   Gift/ Samboer 

   Enslig/ annet 

 

282   

277 

5 

 

98,2% 

1,8% 

Utdanning 

   Ni- /tiårig grunnskole 

   Videregående 

   Inntil 4 år høyskole/uni. 

   Mer enn 4 år høyskole/            

uni. 

 

282   

7 

75 

88 

112 

 

2,5% 

26,6% 

31,2% 

39,7% 

Minoritetsstatus 

   Ja 

   Nei 

 

282   

9 

273 

 

3,2% 

96,8% 

Antall barn fra før (paritet) 

    0 barn fra før 

    1 barn fra før 

    2 eller flere barn fra før 

 

282  

177 

77 

28 

 

62,8% 

27,3% 

9,9% 

Arbeidssituasjon 

   I arbeid 

   Student/ ikke i arbeid 

  

    

280   

253 

27 

 

90,4% 

9,6% 
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3.1.2 Fordeling av sumskårer 

Foreldres barndomsbelastninger, ACE 

Som tidligere nevnt kan ACE-skjemaet gi en maksimumsskåre på 10 og minimumsskåre på 0. 

Deskriptive analyser viste at sumskårene varierte fra 0 til 8 i dette utvalget, med et 

gjennomsnitt på 0,57 (std.= 1,249). Det var en klar overvekt av lave skårer da generelt få 

fedre rapporterte barndomsbelastninger. Hele 73 % oppga at de ikke ha vært utsatt for noen av 

de aktuelle belastningene (se figur 1).  

Figur 1 Oversikt over fordeling av sumskårer på ACE-skjemaet 

 

Figur 1: Fordeling av sumskårer på ACE. Sumskåre 0: 73%, 1: 13,5%, 2: 6,4%, 3: 3,2%, 4: 

1,4%, 5: 1,1%, 6: 0,4%, 7: 0,7%, 8: 0,4%. 

 

Blant ACE-kategoriene var rusmisbruk i hjemmet den mest rapporterte belastningen (11,3%), 

etterfulgt av psykisk sykdom i hjemmet (9,2%), verbalt misbruk (9,1%) og tap av forelder 

grunnet skilsmisse eller at en av foreldrene forlot familien (9,1%) (se tabell 2). 
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Tabell 2  

Deskriptiv statistikk over responser på de ulike ACE-kategorier 

ACE- kategori 

 

Frekvens Prosent 

1.Verbalt misbruk 

    Ja 

    Nei 

 

25 

257 

 

8,9% 

91,1% 

2. Fysisk misbruk 

    Ja 

    Nei 

 

16 

165 

 

5,7% 

94,3% 

3. Seksuelt misbruk 

    Ja 

    Nei 

 

5 

277 

 

1,8% 

98,2% 

4. Emosjonell neglekt 

    Ja 

    Nei 

 

12 

270 

 

4,3% 

95,7% 

5. Fysisk neglekt 

    Ja 

    Nei 

 

2 

280 

 

0,7% 

99,3% 

6. Tap av forelder* 

    Ja 

    Nei 

 

25 

257 

 

91,1% 

8,9% 

7. Mor/ stemor utsatt        

for vold i hjemmet 

    Ja 

    Nei 

 

 

9 

273 

 

 

3,2% 

96,8% 

8. Rusmisbruk i       

hjemmet 

    Ja 

    Nei 

 

 

32 

250 

 

 

11,3% 

88,7% 

9. Psykisk sykdom i       

hjemmet 

    Ja 

    Nei 

 

 

26 

256 

 

 

9,2% 

90,8% 

10. Familiemedlem i 

fengsel** 

    Ja 

    Nei 

 

 

8 

274 

 

 

2,8% 

97,2% 

 

Total 

 

 

282*** 

 

100% 

*Tap av forelder grunnet skilsmisse, at en av foreldrene forlot familien e.a. 

**Familiemedlem som bodde i samme hjem som informant 

***Merk: Av disse svarte 1 person ikke på spørsmål 2 
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Sumskårer foreldrestress, PSI 

Barnedomenet. 

Deskriptive analyser viste videre en tilnærmet normalfordeling av sumskårer på 

barnedomenet (se figur 2). Fordelingen av skårer strekker seg fra 5. til 99. prosentil, med en 

gjennomsnittlig prosentil på 35,56 (std.= 23,130), og med en median på 30. De høyeste 

sumskårene ble rapportert for subskalaene distraherbarhet/ hyperaktivitet (gjennomsnitt 23,55, 

std. 3,47) og tilpasningsevne (gjennomsnitt 23,16, std. 4,83). De laveste sumskårene ble 

rapportert for forsterkning (gjennomsnitt8,92, std. 2,55) og humør (gjennomsnitt 8,63, std. 

2,41) (se figur 2). Det kliniske kuttepunktet for PSI er skårer over 85.prosentil. I alt 8 personer 

(3,1% av skårene) lå over klinisk kuttepunkt i dette utvalget. 

Figur 2 Oversikt over sumskårer for barnedomenet på PSI 

 

Foreldredomenet 

Videre analyser viste stor grad av spredning i sumskårene på foreldredomenet (se figur 3). 

Skårene strekker seg fra 1. prosentil til 99. prosentil, med en gjennomsnittlig prosentil på 

33,38 (std. = 24,581), og med en median på 25. De høyeste sumskårene ble rapportert for 

kompetanse (gjennomsnitt 23,19, std. 4,82) og rollerestriksjon (gjennomsnitt 17,30, std. 4,42). 

De laveste sumskårene ble rapportert for helse (gjennomsnitt 11,42, std. 2,71). I alt 14 

personer (5,3%) rapporterte skårer over klinisk kuttepunkt på foreldredomenet. 
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Figur 3 Oversikt over sumskårer for foreldredomenet på PSI  

 

 

 

Livsstress  

Analyser av fedrenes sumskårer på livsstress viste en klar overvekt av lave skårer (se figur 4), 

som innebærer at fedrene rapporterte om få stressende livshendelser de siste 12 måneder. 

Skårene strekker seg fra 5. til 99. prosentil, med en gjennomsnittlig prosentil på 40,41 (std. = 

31,323), og med en median på 35. Gjennsomsnittlig sumskåre for var 5,86 (std. 6,25).  

Figur 4 Oversikt over fedrenes sumskårer for livsstress på PSI 
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Samspillsskårer, RHS 

Som nevnt kan RHS gi en maksimumsskåre 10 og en minimumsskåre 0. I dette utvalget viste 

de deskriptive analysene at totalskårene varierte fra 3 til 10, med et gjennomsnitt på 8,6 (std.= 

1,43). Det var en klar overvekt av høye skårer i dette utvalget, noe som indikerer høy kvalitet 

på samspillene. Om lag en tredjedel av utvalget (33,4 %) fikk den høyeste skåren på10 (se 

figur 5).  

 

Figur 5 Oversikt over fedrenes fordeling av sumskårer på RHS  

 

Figur 1 Fordeling av sumskårer på RHS.  Sumskåre 3: 0,7%, 4: 1,4%, 5:2,4%, 6: 1,4%, 7: 13,2%, 8: 22%, 9: 25,4%, 10: 

33,4%. 

3.2 Korrelasjonsanalyse 

For å få en indikasjon på forholdet mellom variablene, ble det gjort en korrelasjonsanalyse 

mellom alle de tidligere nevnte variablene. Til dette ble Pearson`s r benyttet.  

Korrelasjonsanalysene viste en negativ liten, ikke-signifikant korrelasjon mellom sumskåre på 

RHS og sumskåre på ACE (r= -.067, p=.26). Videre viste analysene signifikante negative 

korrelasjoner mellom sumskåre på RHS og barnedomenet (r= -.268, p=.00), samt 

foreldredomenet på PSI (r= -.231, p= .00). Dette indikerer ifølge Cohen (1988) små 

effektstørrelser.  

Livsstress hadde en ikke-signifikant korrelasjon med sumskåre på RHS (r= -.002, p= .98). 
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Videre korrelasjonsanalyser viste at far-barn-samspill ved 6 måneder var signifikant korrelert 

både med fars arbeidssituasjon (r=.126, p=.035), og hvorvidt man tilhørte en etnisk minoritet 

(r= -.155, p= .008). 

Korrelasjonen mellom barnedomenet og foreldredomenet i PSI ble videre undersøkt. Denne 

viste en sterk positiv korrelasjon (r=.707, p= .000). Av denne grunn ble det vurdert som 

hensiktsmessig å kjøre foreldredomenet og barnedomenet i to ulike regresjonsanalyser. 

3.3.3 Multikollinaritet 

Det ble i begge modellene kontrollert for multikollinaritet ved hjelp av 

variansinflasjonsfaktor, VIF- verdi (se tabell 3 og 4). Denne må ikke overstige 10 (Pallant, 

2013; Gujarati & Porter, 2009). 

3.3 Regresjonsanalyser 

To separate multiple lineære regresjonsanalyser ble så gjennomført for å se nærmere på 

forholdet mellom RHS, ACE og foreldre- og barnedomenet, samt livsstresskalaen på PSI. I 

begge regresjonsmodeller ble sumskåren på RHS (samspillskvalitet) benyttet som 

utfallsvariabel. Sumskåre på ACE (foreldres barndomsbelastninger), foreldre-/ barnedomenet 

og livsstress på PSI ble benyttet som uavhengige variabler. Fars alder, utdanning, inntekt, 

arbeidssituasjon og paritet ble lagt inn som kontrollvariabler i begge modellene. I den første 

modellen ble barnedomenet og livsstress brukt som uavhengige variabler, mens 

foreldredomenet og livsstress ble lagt inn som uavhengige variabler i den andre 

regresjonsmodellen. 

Fars etnisitet og fars sivilstatus ble utelatt som kontrollvariabler fra regresjonsanalysene, da 

det ikke var tilstrekkelig varians i disse variablene, ettersom 96,8 % av utvalget oppga å være 

etnisk norske, mens 98,2 % var gift/ samboende. 

3.3.1 Multippel regresjonsanalyse med RHS, ACE og barnedomenet på PSI 

I den første regresjonsmodellen ble det kjørt en regresjonsanalyse med sumskåre på RHS som 

avhengig variabel. Sumskåre på ACE, sumskåre på barnedomenet, samt livsstress på PSI var 

uavhengige variabler. Det ble kontrollert for fars alder, utdanningsnivå, arbeidssituasjon, 
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bruttoinntekt siste år og hvor mange barn han hadde fra før (se tabell 3). I denne modellen 

viste det seg at barnedomenet, fars arbeidssituasjon og antall barn far hadde fra før (paritet) 

var signifikante relatert til far-barn samspill ved 6 mnd.  

Barnedomenet var sterkeste relatert til far-barn samspill (β= -.252, p <.01), men også fars 

arbeidssituasjon (β= .152, p < .05) og antall barn far hadde fra før (β= .142, p < .05) viste en 

signifikant sammenheng med samspill. Fedrenes barndomsbelastninger og livsstress var ikke 

signifikant relatert til far-barn-samspillet ved 6 mnd. 

Totalt forklarte modellen 7,7 % av variansen i sumskåre på RHS (justert R² = .077). Modellen 

som helhet var statistisk signifikant (F = 3, 140, p <.01).  

 

Tabell 3 Regresjonsanalyse 1: RHS, ACE og barnedomenet PSI (N= 262) 

Variabel 

 

Β p- verdi 95% Konfidensintervall VIF-verdi*** 

RHS sum  

 

constant .000    

ACE sum 

 

-.064 .305 -.219  .066 1,106 

Barnedomenet* 

 

-.252 .000 -.037  -.013 1,062 

Livsstress 

 

.017 .791 -.024 .032 1,077 

Arbeidssituasjon* 

 

.152 .024 .099  1,374 1,241 

Alder ved 

inklusjon 

 

.006 .937 -.035  .038 1,522 

Bruttoinntekt 

 

.029 .702 -.124 .184 1,634 

Utdanning 

 

-.004 .952 -.227  .219 1,261 

Antall barn fra før 

(paritet)* 

.142 .032 .026  .559 1,192 

R²  

Justert R² **  

F 

 

.114 

.077 

3,140 

 

 

.001 

   

*Signifikante variabler, p< .05 

**Del av varians i utfallsvariabel som forklares av modellen 

***VIF-verdi måler multikollinaritet 
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3.3.2 Multippel regresjonsanalyse med RHS, ACE og foreldredomenet på 

PSI 

I den andre multiple regresjonsmodellen ble sumskåre på RHS brukt som avhengig variabel. 

Sumskåre på ACE, sumskåre på foreldredomenet, samt livsstress på PSI var uavhengige 

variabler. Det ble kontrollert for fars alder, utdanningsnivå, arbeidssituasjon, bruttoinntekt 

siste år og hvor mange barn han hadde fra før (se tabell 4).  

I denne modellen viste det seg at foreldredomenet, fars arbeidssituasjon og antall barn far 

hadde fra før var signifikant relatert til far-barn-samspillet ved 6 måneder. 

Foreldredomenet viste seg å være sterkest relatert til samspillet (β= -.244, p < .01), etterfulgt 

av fars arbeidssituasjon (β= .163, p< .05) og antall barn far hadde fra før (β= .155, p < .05). 

Fars barndomsbelastninger på ACE og livsstress på PSI var ikke signifikant relatert til far-

barn-samspill ved 6 måneder. 

Totalt forklarte modellen 7,6% av variansen i samspillskvalitet (justert R² = .76). Modellen 

som helhet var statistisk signifikant (F = 3,319, p< .01). 
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Tabell 4 Regresjonsanalyse 2: RHS, ACE og foreldredomenet PSI, (N= 256) 

Variabel 

 

β p-verdi  95% Konfidensintervall VIF-  

verdi*** 

RHS sum  

 

constant .000    

ACE sum 

 

-.068 .285 -.221 .065 1,106 

Foreldredomenet* 

 

-.244 .000 -.026 -.009 1,059 

Livsstress 

 

.028 .661 -.022 .035 1,089 

Arbeidssituasjon* 

 

.163 .016 .148 1, 428 1,239 

Alder ved 

inklusjon 

 

.029 .701 -.030 .044 1,524 

Bruttoinntekt 

 

.034 .661 -.120 .189 1,636 

Utdanning 

 

-.023 .733 -.262 .185 1,257 

Antall barn fra 

før* 

.155 .019 .054 .586 1,182 

R² 

Justert R² ** 

F *** 

 

.109 

.073 

2,997 

 

 

.001 

   

      

*Signifikante variabler, p < .05 

**Del av varians i utfallsvariabel som forklares av modellen 

***VIF-verdi måler multikollinaritet 

 

Som tidligere vist var det skjev fordeling av samspillsskårer med en overvekt av høye skårer 

(se figur 5), noe som ga en takeffekt. Fordi RHS er utviklet som et klinisk screeningsverktøy, 

kan det i et normalbefolkningsutvalg, som i LIN-studien, forekomme høye takeffekter. 

Resultatene viste imidlertid de samme tendensene med og uten bootstrapping, og det var de 

samme faktorene som var signifikant relatert til far-barn-samspillet ved 6 måneder.  

3.3.3 Frafallsanalyser 

Uavhengige t-tester og kji-kvadrat-tester viste at gjennomsnittlig utdanningsnivå tenderte mot 

å være signifikant høyere blant fedrene som deltok på samspillsopptak sammenlignet med de 
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som ikke deltok (p =.059).  Det var ingen signifikante forskjeller mellom fedrene som deltok i 

denne delstudien sammenlignet med de resterende fedrene i LIN-studien i sumskåre på ACE. 

Det var heller ingen signifikante forskjeller på sumskårer på barnedomenet, foreldredomenet 

eller på livsstresskalaen på PSI på fedrene som deltok i delstudien sammenlignet med de 

resterende fedrene i LIN-studien.  

Det var imidlertid en signifikant forskjell på paritet (p =.030) mellom de fedrene som 

gjennomførte samspillsopptak ved 6 måneder og de som ikke deltok. Det var flere 

førstegangsfedre som deltok i samspillsopptak sammenlignet med de som hadde barn fra før. 
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4 Diskusjon 

4.1 Sammenhengen mellom fars barndomsbelastninger og 

samspillskvalitet ved 6 måneder 

Resultatet fra denne delstudien viser at det ikke var noen signifikant sammenheng mellom 

fars belastende barndomserfaringer og samspillskvalitet ved 6 måneder. At det her ikke ble 

funnet noen signifikant sammenheng var et noe overraskende funn med tanke på overvekten 

av litteratur på området som peker på sammenhengen mellom slike belastninger og ugunstige 

utfall for fungering i voksen alder (Felitti m.fl. 1998), noe man kunne anta ville påvirke evnen 

til å være sensitiv i samspill. 

Studier har imidlertid funnet at kategoriene i ACE-skjemaet korrelerer høyt med hverandre, 

slik at eksponeringen for èn slik type belastning øker sannsynligheten for at man har vært 

utsatt for flere (Chartier m.fl, 2010; Dube m.fl., 2003b). I dette utvalget var prevalensen av 

slike ACE-kategorier generelt lav. Forskning har avdekket at eksponering for 4 eller flere 

slike kategorier særlig er forbundet med negative langtidsvirkninger. En samlet skåre på 4 

eller høyere antas dermed å være en slags terskel for senere vansker (Dong, Anda, Dube, 

Giles & Felitti, 2003; Dube m.fl. 2003b). En studie viste for eksempel at gruppen med en 

ACE-skåre på 6 eller høyere døde neste 20 år tidligere enn gruppen med en ACE-skåre på 0 

(Brown, Anda, Tiemeier m fl., 2009). Også i den opprinnelige ACE-studien fant 

forskergruppen et gradert forhold mellom de opprinnelig åtte ACE-kategoriene (som senere 

ble utvidet til ti) og negative utfall på affektive, somatiske, rusmisbruks-, hukommelses-, 

seksuelle og aggresjonsrelaterte mål i voksen alder (Anda m.fl., 2006). Kumulativ risiko kan 

derfor antas også å påvirke samspill. Men overopphopingen av lave ACE-skårer blant fedrene 

i denne delstudien gjør det vanskelig å trekke konklusjoner om hvorvidt fedres 

barndomsbelastninger kan virke negativt inn på samspillskvaliteten i far-barn-dyaden. 

Prevalens av rapporterte barndomsbelastninger var i tillegg betydelig lavere i dette utvalget 

enn i internasjonale studier. Til sammenligning rapporterte 64 % av deltakerne i den 

opprinnelige amerikanske ACE-studien (Felitti m.fl., 1998), å ha vært utsatt for en slik 

belastning, og 12,5 % rapporterte å ha vært utsatt for fire eller flere (Dong m.fl.2003). I en 

studie fra Canada fant Chartier og kolleger (2010) at 73 % i et ikke-klinisk utvalg rapporterte 

minst en belastende livshendelse i barndommen, mens 37 % rapporterte om to eller flere.  
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Av fedrene i denne delstudien, oppga kun 4 % å ha vært utsatt for fire eller flere slike typer 

belastninger, mens 73 % oppga at de ikke hadde vært utsatt for noen slike belastninger. Dette 

kan føre til en underestimering av sammenhengen mellom belastende barndomserfaringer og 

kvaliteten i far-barn-samspillet.  

I følge den landsomfattende omfangsrapporten «Trygghet, vold og livskvalitet i Norge» ved 

Nasjonalt Kunnskapssenter for Vold og Traumatisk Stress, NKVTS, oppgir 10, 2 % av norske 

kvinner og 3,5 % av norske menn i alderen 18-75 år å ha vært utsatt for seksuelle overgrep. 

4,9 % av kvinner og 5,1 % av menn har vært utsatt for fysisk vold. 9,4 % av kvinner og 1,1 % 

av menn har vært utsatt for voldtekt. I rapporten kommer det også frem at alle former for vold 

i barndom ga økt risiko for å bli utsatt for vold i voksen alder (Thoresen, Myhre, Wentzel- 

Larsen, Aakvaag & Hjemdal, 2015). Nye tall blant tenåringer viser i tillegg at 9,6 % av norske 

16- og 17-åringer oppgir å ha blitt utsatt for vold av sine foresatte. 6,6 % oppgir å ha vært 

utsatt for psykisk vold fra foresatte. 8,5 % oppgir å ha vært utsatt for en eller flere typer 

omsorgssvikt, mens 3 % oppgir å ha vært vitne til vold mellom foreldrene. Forskerne åpner i 

tillegg for at mørketallene kan være høye (Myhre, Thoresen & Hjemdal, 2015). Disse 

prevalenstallene tilsier at det aktuelle utvalget har et lavere antall barndomsbelastninger enn 

man ville forventet. Dette kan enten bety at utvalget ikke er representativt, eller alternativt at 

fedrene i denne delstudien har underrapportert egne belastninger i barndommen.  

Det er derfor ikke grunnlag for å konkludere at det ikke er noen sammenheng mellom 

belastende barndomsbelastninger og samspillskvalitet, selv om det ikke ble funnet noen 

direkte sammenheng i akkurat dette utvalget. Muligens hadde man funnet at vanskelige 

barndomsopplevelser har en negativ påvirkning på samspillskvalitet hvis man hadde et utvalg 

som var mer representativt både med tanke på rapporterte belastninger, men også med større 

spredning på demografiske mål (som utdanning, inntekt, arbeidssituasjon og minoritetsstatus), 

slik at disse i større grad gjenspeiler faktiske variasjoner i samfunnet. 

Det kan også tenkes at det å være utsatt for slike barndomsbelastninger indirekte påvirker 

foreldrestress. Dube m.fl. (2003b) foreslår at tidlige traumer og belastninger skaper varige 

negative nevrobiologiske endringer i hjernen som forstyrrer evnen til å håndtere senere 

erfaringer. De tenker seg at den kumulative effekten av barndomsbelastninger særlig kan ha 

en sterk påvirkning på yngre barn gjennom gjentatte eller kronisk aktivering av 

stressresponser, og dermed dårligere evne til å håndtere stress i voksen alder. Selv om det 

ikke ble påvist direkte sammenhenger mellom fars barndomsbelastninger og samspillskvalitet 
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i dette utvalget, kan det altså likevel ikke utelukkes at det foreligger indirekte sammenhenger, 

for eksempel gjennom redusert kapasitet til å håndtere foreldrestress. 

4.2. Sammenhengen mellom foreldrestress og 

samspillskvalitet ved 6 måneder 

4.2.1 Barnedomenet (stress knyttet til barnet) 

Resultatene viste videre en negativ sammenheng mellom barnedomenet, altså stress knyttet til 

barnet, og samspillskvalitet ved 6 måneder. Denne sammenhengen var liten, men signifikant, 

selv etter at å ha kontrollert for antall rapporterte barndomsbelastninger, livsstress, fars alder, 

utdanning, arbeidssituasjon og andre relevante demografiske mål. Det kan tyde på at økt 

stress knyttet til barnets egenskaper reduserer kvaliteten på samspillet.  I utvalget var 

sumskårene på barnedomenet tilnærmet normalfordelte. Sumskårene på barnedomenet hadde 

dermed en mye større variasjon enn sumskårene på barndomsbelastninger.  

Resultatet viser at stress knyttet til barnet kan ha en negativ påvirkning på far-barn-samspillet. 

Dette reflekterer at barn som bringer med seg særskilte utfordringer kan gjøre oppgaven med 

å være forelder vanskeligere, og det kan lettere utvikle seg negative reaksjoner i samspillet. 

Dette samsvarer med funn som peker på at barn som vurderes som sosiale og responsive 

utløser mildere og mer sensitive responser hos sine foreldre, mens barn som vurderes å være 

vanskeligere å ha med å gjøre (for eksempel svært reaktive eller irritable) lettere utløser 

strengere og mindre sensitive responser (McBride, Schoppe & Rane, 2002). Östberg og 

Hagekull (2000) fant at mødre som opplevde pågående utfordringer knyttet til barnets søvn og 

mating også hadde en generell negativ oppfatning av barnet. Videre beskriver Janson og Wels 

(1998) hvordan negative samspill lettere utvikler seg mellom foreldre og hyperaktive barn enn 

mellom foreldre og barn som ikke er hyperaktive. Hauser-Cram og kolleger (2001) fant også 

en sammenheng mellom utviklingsvansker hos barn og et høyt nivå av foreldrestress. Og 

Lederberg og Golbach (2002) fant høyere grad av foreldrestress hos hørende mødre med døve 

barn enn hos mødre som hadde hørende barn. Det er imidlertid verdt å merke seg at flere av 

disse nevnte studiene er gjennomført på mødre. Det er dermed ikke sikkert at man kan dra 

direkte sammenligninger til fedre.  
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Det er også verdt å merke seg at det er barnets karakteristikker- slik det oppfattes av 

forelderen, som inngår i barnedomenet i PSI. Det er med andre ord fedrenes opplevelse av 

hvordan barnet er som rapporteres i barnedomenet, og hvorvidt disse egenskapene bidrar til 

ulike nivåer av foreldrestress. 

I en studie av norske fedre, ble det gjennomført samspillsobservasjoner av 726 fedre og deres 

ett år gamle barn (Nordahl m.fl., 2015). Det ble blant annet funnet en positiv sammenheng 

mellom fars sensitivitet og barnets aktivitetsnivå og evne til vedvarende oppmerksomhet. I 

tillegg fungerte barnets evne til vedvarende oppmerksomhet som en buffer for fars stress og 

manglende støtte fra partneren, slik at fedrene til barna med slike positive karakteristikker ble 

vurdert til å være mer sensitive.  Fars sensitivitet ble derimot vurdert til å være dårligere i 

samspill med barn med utviklingsvansker (inkludert redusert syn/ hørsel, problemer med 

motorikk, medfødte funksjonshemminger eller prematuritet).  

I tillegg til at man antar en sammenheng mellom karakteristikker ved barnet og responser og 

atferd fra forelderen, kan det altså også tenkes at egenskaper ved barnet kan moderere 

sammenhenger mellom forelderens karakteristikker og hans/ hennes måte å være forelder på. 

For eksempel kan et barn som blir oppfattet som vanskelig oppleve mindre sensitivitet og mer 

negativ forsterkning når forelderen opplever høy grad av stress eller lider av depresjon 

(Scaramella & Leva, 2004, som gjengitt i Nordahl, 2014c; Patterson, 2002). 

Funnene fra denne delstudien viste altså en negativ sammenheng mellom utfordrende forhold 

ved barnet og samspillskvalitet. Som nevnt over, er slike sammenhenger dokumentert i en 

rekke studier knyttet til barn med ulike utfordringer. Men ettersom det er fedrene i dette 

utvalget som selv har krysset av for hvor lett/ utfordrende barnet oppleves å være, og ingen 

andre har observert barnets egenskaper, kan det ikke utelukkes at forhold ved far eller ved fars 

livssituasjon har påvirket oppfatningen av barnet (Yago m.fl. 2014). Kretch og Johnston 

(1992) undersøkte for eksempel sammenhengen mellom mødres ulike nivåer av stress (stress 

knyttet til store livshendelser/ stress knyttet til mindre, dagligdagse stressorer/ ikke opplevd 

stress) og deres foreldreatferd. Mødrene som levde i stressende kontekster beskrev barna sine 

i mer problematiske termer enn de mødrene som oppga å leve i ikke-stressende kontekster. 

Det var i tillegg det dagligdagse stresset som hadde størst negativ påvirkning, og som førte til 

de mest negative beskrivelsene og mest intense reaksjonene på barna.  
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Barnets temperament, som antas å ha en biologisk forankring innad i barnet, spiller 

sannsynligvis også en rolle inn i dette bildet. Barn som fremstår sinte, redde, uten selvkontroll 

og med dårlig emosjonsregulering er vanskelige for foreldre å håndtere. Men det er ikke 

nødvendigvis temperamentet i seg selv, men effekten det får på barnets atferd og på 

forelderens stress som er avgjørende for hvordan samspillet utvikles (Deater-Deckard, 2004). 

Med en slik forståelse i bunn vil det ikke bare være barnets karakteristikker i seg selv, men 

samspillet mellom disse og forhold ved fedrene, samt hvordan disse virker sammen som er av 

betydning.  

I motsetning til dette fant Nordahl m.fl. (2015) ingen direkte sammenheng mellom norske 

barns temperament ved ettårsalder og fars foreldreatferd. Forskerne var ikke sikre på hvordan 

de skulle forklare disse motstridende funnene, men foreslår at dette kan tilskrives enten at 

utvalget var normativt og/ eller barnas unge alder. Fremtidig forskning vil måtte utforske dette 

videre. 

Opplevelse av foreldrestress er dessuten også avhengig fars kognitive stil. Dette er både 

knyttet til fars oppfatning av barnet og til opplevelse av egen mestring. Attribusjonen av 

hvorfor barnet oppfører seg slik det gjør kan være kritisk for opplevelsen av stress. En fars 

«overaktive og krevende» barn, kan være en annen fars «energiske og selvhevdende» barn 

(Deater-Deckard, 2004). 

Barnet innehar visse karakteristikker som er særegent for ham/ henne og far bringer sin egen 

forståelse av barnet og dets egenskaper inn i relasjonen dem imellom. Barnets egenskaper kan 

forsterkes i positiv eller negativ retning avhengig av fars måte å være sammen med barnet på i 

samspillet. Dette samsvarer med en prosessuell måte å tenke om stress på, der stress forstås i 

et transaksjonelt, heller enn et lineært perspektiv (Lazarus & Folkman, 1984; Östberg, 1999). 

Høy grad av foreldrestress er blant annet assosiert med røffere disiplinering (i noen tilfeller 

fysisk avstraffelse), samt vansker med emosjonsregulering og atferdsvansker hos barnet. 

Barnets vansker kan så bidra til å øke foreldrestresset, som så gir ytterligere vansker hos 

barnet. Slik kan man komme inn i uheldige og eskalerende mønstre (Deater-Deckard, 2004). 

I følge den transaksjonelle utviklingsmodellen kan samspillet mellom foreldre og barn forstås 

som dynamiske og gjensidige interaksjoner mellom barnets biologiske predisposisjoner og 

omsorgsmiljøet rundt barnet over tid (Bronfenbrenner, 1979; Hauser- Cram m. fl,. 2001; 

Solem, 2011). En slik teoretisk forståelse er viktig blant annet fordi den sier noe om 
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dynamikken i samspill, såvel som potensialet for at samspill kan utvikle seg i en positiv eller 

negativ retning. Med en transaksjonell forståelse av utvikling i bunn vektlegges det at også 

forhold ved barnet bidrar til å utforme samspillet, selv når barnet er så lite at det er fullstendig 

avhengig av sine omsorgsgivere. At barnet påvirker sin egen utvikling, blant annet gjennom å 

påvirke og endre forelderen over tid, er etter hvert et velkjent fenomen i 

utviklingspsykologien (Cabrera & Tamis- LeMonda, 2013; Sameroff, 2009).  

4.2.2 Foreldredomenet – stress knyttet til foreldrerollen 

I denne delstudien ble det også funnet en liten, negativ sammenheng mellom foreldredomenet, 

altså stress knyttet til foreldrerollen, og samspillet ved 6 måneder. Sammenhengen var fortsatt 

signifikant etter å ha kontrollert for alle tidligere nevnte bakgrunnsvariabler, samt livsstress 

og barndomsbelastninger. Det betyr at fedrene med høyere stress knyttet til foreldrerollen 

jevnt over hadde noe dårligere samspillskvalitet med barna enn fedrene som rapporterte om 

mindre foreldrestress. Det var stor variasjon i sumskårene på foreldredomenet, noe som 

indikerer at utvalget inkluderte fedre med alle  

Noe av den negative sammenhengen mellom samspillskvalitet og foreldrestress kan muligens 

forklares av fedrenes kognitive fortolkninger. Både i definisjonen av foreldrestress og i 

stresslitteraturen generelt handler stress ikke bare om selve stressreaksjonen, men like mye 

om opplevelse av mestring (Deater-Deckard, 2004). Opplevelse av mestring innebærer blant 

annet en kognitiv fortolkning av hvor negativ stressoren er, hvor kontrollerbar den er, 

hvorvidt man evner å endre den, hva man tror utfallet vil bli, og hvor vant og kjent man er 

med det som utløser stresset. Self-efficacy, attribusjonsstil, fortolkninger og selvbilde spiller 

sannsynligvis inn på stressnivå knyttet til opplevd mestring og opplevd begrensning i 

farsrollen (Deater-Deckard, 2004).  

Det er også vist at depresjon kan gi en lavere terskel for å oppleve foreldstress i tillegg til å 

oppleve mangel på ressurser til å mestre stresset (Deater-Deckard, 2004). Studier som har sett 

på depresjon og samspill, har blant annet funnet at depressive fedre generelt bruker mindre tid 

sammen med spedbarna sine (Wanless, Rosenkoetter & McClelland, 2008), og at de snakker 

til barna i et mer avflatet toneleie (Kaplan, Sliter & Burgess, 2007). Helt fra spedbarnsalder av 

forventer barn responser som er kontingente, gjensidig belønnende og godt organiserte. Dette 

optimaliserer barnets kognitive og sosio-emosjonelle utvikling. Men dette er utfordrende for 

foreldre som sliter med depresjon. I tillegg kommer vansker med å regulere sine egne 
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vanskelige følelser (Deater- Deckard, 2004). Videre fant Nordahl m.fl. (2015) at fedre med 

depressive symptomer som brukte mye tid med barna, var mindre sensitive i sin utøvelse av 

foreldreatferd. Dette stemmer overens med en metaanalyse som konkluderte med at 

deprimerte fedre hadde vanskeligheter med å opprettholde positiv foreldreatferd over tid 

(Wilson & Durbin, 2010). På den andre siden fant Nordahl m.fl. (2015) også at depressive 

fedre som brukte mindre tid med barna var mer sensitive når de først var sammen med barna 

enn ikke-deprimerte fedre. Nordahl advarer riktignok mot å vektlegge dette i for stor grad, da 

andelen deprimerte fedre i utvalget var liten. Det er likevel et interessant funn å merke seg.  

Det er også mulig at den negative sammenhengen mellom foreldrestress og samspillskvalitet 

som ble funnet i dette normalutvalget ville ha vært enda sterkere i et klinisk utvalg. Det er 

påvist at foreldrestress er høyere i kliniske utvalg (Östberg, 1998). Det vil derfor være rimelig 

å anta at sammenhengen ville vært enda sterkere i et klinisk utvalg der fedrene i større grad 

selv strever med mentale helseproblemer, rusproblemer eller har andre belastninger.  

I denne delstudien ble i tillegg paritet funnet å ha en positiv sammenheng med 

samspillskvalitet. Fedrene som hadde barn fra før hadde samlet sett noe bedre samspill med 

barna enn førstegangsfedrene. Det å ha flere barn i familien er vanligvis assosiert med høyere 

grad av foreldrestress (Östberg & Hagekull, 2000). En mulig forklaring på at paritet hang 

sammen med økt samspillskvalitet, kan være at fedre som har barn fra før føler seg tryggere i 

farsrollen. Mens det første barnet i familien kan nyte godt av 20-30 minutter mer kvalitetstid 

med sine foreldre per dag enn barn nummer to, kan det neste barnet nyte godt av at foreldre 

har mer erfaring i foreldrerollen (Price, 2008). Det er mulig at det å ha barn fra før gjør at man 

lettere glir inn i rutiner, har mer realistiske forventninger og har mer trening i samspill og 

omsorgsoppgaver når flere barn kommer til.  

Det kan i tillegg tenkes at mødre som opplever utfordringer knyttet til foreldrefungeringen, 

lettere oppdages og tilbys veiledning på helsestasjonen enn det fedre gjør. Mor har oftest 

lengre svangerskapspermisjon enn far, iallfall de første 6 månedene, noe som gir mødre mer 

trening og tid med barna i starten. Det kunne vært interessant å måle fedrenes opplevde 

foreldrekompetanse før og etter gjennomført fedrepermisjon (selv om dette ikke er fokus her). 

Det er også funnet at fedre som bor sammen med barna sine er mer sensitive i samspillet 

(Brophy- Herb, Gibbons, Omar & Schiffman, 1999) og majoriteten av fedrene i denne 

delstudien oppga at de bodde sammen med barnets mor. Fedre som rapporterer om mindre 
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konflikt med partner, er funnet å være mer involvert i sine barn og ha bedre samspillskvalitet 

med barna enn de som rapporterer om høyere konfliktnivå (Cummings, Goeke-Morey & 

Raymond, 2004; McBride, Schoppe & Rane, 2002; Pike, Coldwell & Dunn, 2006). Lamb og 

Lewis (2004) hevder videre at en harmonisk foreldrerelasjon er en nøkkelprediktor for 

kvaliteten på far-barn-samspill, selv når man kontrollerer for fars psykologiske fungering.  

Det kan i tillegg tenkes at eksponering for barndomsbelastninger kan virke inn på aspekter 

ved foreldrefungeringen. Som nevnt er slike barndomserfaringer funnet å henge sammen med 

senere fysiske og psykiske plager (Dube m.fl. 2003b; Felitti m.fl., 1998). Dersom slike 

erfaringer også er knyttet til indre arbeidsmodeller som devaluerer egne evner, kunne disse 

også antas å påvirke opplevd kompetanse og opplevd rollerestriksjon, og dermed 

foreldrestress. Da rapporteringen av slike erfaringer er lav i denne studien, er det ikke aktuelt 

å se nærmere på denne potensielle sammenhengen her, men dette kan være et aktuelt tema for 

fremtidig forskning. 

4.2.3 Livsstress 

Resultatene av analysene viste ingen signifikant sammenheng mellom samspill og livsstress. 

Under livsstresskalaen inngår stress knyttet til mer kontekstuelle faktorer, og 

livsomstendigheter er påvist å kunne påvirke både foreldre og barn negativt (Östberg, 1999). 

Som nevnt innledningsvis antas stress å være rollespesifikt, og det er sannsynlig at stress 

knyttet spesifikt til foreldrerollen påvirker foreldreatferd og barnets utvikling i større grad enn 

stress knyttet til arbeid eller andre livsområder. Likevel er det ikke slik at foreldrestress er 

løsrevet fra stress på andre livsområder. Sannsynligvis er der noen grad av overlapp mellom 

opplevd stress knyttet til ulike roller (Deater-Deckard, 2004). Kilden til slikt livsstress tenkes 

å være utenfor foreldrenes kontroll, men å virke inn på foreldre-barn-relasjonen blant annet 

ved å bidra til å eskalere det samlede opplevde stresset (Abidin, 1995). Dermed kunne man 

også anta at stress knyttet til ytre faktorer utenfor foreldre-barn-relasjonen kunne virke inn på 

samspillet. Dette ville i så fall samstemme både med Bronfenbrenners (1979) økologiske 

modell for utvikling og med Sameroffs transaksjonsmodell (1975, 2009).  

Likevel viste resultatene her ingen signifikant sammenheng mellom livsstress og 

samspillskvalitet ved 6 måneder. Riktignok rapporterte fedrene i denne studien om lite 

livsstress, og det var en overvekt av lave sumskårer. Dette i seg selv kan forklare at det ikke 

ble påvist noen sammenheng.  
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Det kan også tenkes at store ytre omveltninger man ikke har kontroll over ikke produserer 

tilstrekkelig stress til å virke inn på samspillet. Dette stemmer i så fall overens med Kretch og 

Johnstons funn (1992) som viste at det er de dagligdagse utfordringene som i størst grad 

bidrar til foreldrestress, ikke nødvendigvis store kontekstuelle omveltninger.  

Alternativt kan manglende funn tilskrives at utvalget er et ressurssterkt og velfungerende 

utvalg med mindre utfordringer knyttet til kontekstuelle faktorer. Sammenhengen mellom 

arbeidssituasjon og samspillskvalitet viste for eksempel at fedrene i utvalget som var i arbeid 

generelt hadde bedre samspill med barna sine enn de som ikke var i arbeid. Studier finner 

gjerne at arbeidssituasjon er en av flere faktorer som spiller inn på relasjonen mellom foreldre 

og barn. Black, Dubowitz & Starr (1999) fant for eksempel at fedre som både var tilfredse i 

farsrollen og som var i arbeid, hadde barn med færre atferdsproblemer. De bidro økonomisk, 

var sensitive i lek og hadde barn med bedre kognitiv og språklig kompetanse. Dette stemmer 

også godt overens med tidligere studier som har funnet at det å være arbeidsledig eller å ha 

ustabile arbeidsforhold gjør det vanskelig for fedre å etablere og opprettholde positive og 

emosjonelt støttende forhold med sine barn (Black, Dubowitz & Starr, 1999; Cabrera m.fl. 

2004). Ulike studier har i tillegg påvist en sammenheng mellom høyt foreldrestress og lav 

utdanning og inntekt (Boyce, Behl, Mortensen & Akers,1991; McBride, 1991). Lamb (2010) 

fremhever at fedre indirekte påvirker sine barn gjennom økonomisk støtte til familien (eller 

mangel på det). I følge Tamis-LeMonda m.fl. (2004) er høyt utdannede fedre med økonomisk 

sikkerhetsnett generelt engasjert i mer positive utvekslinger med sine barn enn de som ikke 

har dette. Men svært få i denne delstudien var uten arbeid/ inntekt/ utdanning. Disse faktorene 

var dermed ikke et stort usikkerhetsmoment og kilde til livsstress for majoriteten av det 

aktuelle utvalget. Det kan tenkes at et utvalg med større spredning på økonomiske og 

sosiodemografiske mål også ville vært et utvalg med høyere grad av livsstress. Kanskje ville 

dette ført til at man ville kunne dokumentert sammenhenger mellom livsstress og 

samspillskvalitet. Alternativt har ikke utdanningsnivå/ inntekt tilstrekkelig prediksjoneevne i 

et norskt normalutvalg hvor muligheten for høyere utdanning er tilgjengelig for de fleste, og 

ikke forbeholdt noen samfunnselite. Det er også mulig at det at den overveldende majoriteten 

av fedrene var gift/ samboende bidro til økt sosial støtte knyttet til andre typer livsstress som 

for eksempel dødsfall og kronisk sykdom, slik at slikt stress i liten grad gikk utover fra-barn-

relasjonen. 
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5 Styrker og begrensninger ved studien 

5.1 Utvalget 

Fedrene som deltok i denne delstudien var i all hovedsak velutdannede og ressurssterke. Av 

de 287 fedrene som deltok var utdanning og inntekt generelt høy, de aller fleste var i jobb, var 

samboende/ gifte, og nesten ingen var etniske minoriteter. Tidligere forskning har, som 

beskrevet over, koblet lav sosioøkonomisk status og lavt utdanningsnivå til økt grad av 

foreldrestress (Boyce, Behl, Mortensen & Akers,1991; McBride, 1991). Lav sosioøkonomisk 

status har også blitt koblet til flere barndomsbelastninger (Dube m.fl. 2003b, Felitti 2009). 

Når majoriteten av fedrene i dette utvalget er høyt utdannet og i arbeid, kan dette føre til en 

underestimering av sammenhengene som har vært diskutert over. Det kan ikke utelukkes at 

man ville fått høyere stresskårer dersom det hadde vært større spredning i utvalget når det 

kommer til faktorer som inntekt, utdanning og arbeidssituasjon. En større variasjon i fedrenes 

bakgrunn ville potensielt også ført til en større variasjon i samspillsskårer. I dette utvalget var 

det en klar overvekt av gode samspill, og få rapporterte barndomsbelastninger. Hvorvidt dette 

kan tilskrives forhold ved utvalget, er vanskelig å svare på det aktuelle tidspunkt. 

Det er også sannsynlig at deltagere som sier seg villig til å delta i en såpass omfattende studie 

som Liten i Norge, representerer deltagere som generelt er interessert i temaer rundt barns 

utvikling. I hvilken grad disse er representative for norske fedre generelt er vanskelig å si noe 

om.  

Som nevnt består utvalget i denne delstudien av fedrene som deltok på samspillsopptak da 

barnet var 6 måneder gammelt. Dette utgjorde 287 fedre av 888 mulige fedre som deltok i 

Liten i Norge-studien. En hovedårsak til at flere mødre enn fedre ble filmet på dette 

tidspunktet, er sannsynligvis at det er flest mødre som er i permisjon når barnet er 6 måneder. 

Samspillsopptakene ble hovedsakelig gjennomført på den lokale helsestasjonen i ordinær 

arbeidstid, noe som bidro til at arbeidende fedre ikke deltok i like stor grad. Generelt sett er en 

av utfordringene ved å studere fedre nettopp at færre fedre enn mødre deltar i longitudinelle 

studier, og at flere fedre dropper ut av studier (Mitchell m. fl.2007). Sammenligning av 

filmede og ikke-filmede fedre viste imidlertid få forskjeller mellom de to gruppene.  
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Forskning på fedre har, som nevnt innledningsvis, blitt kritisert for å stort sett basere seg på 

amerikanske hvite middelklasse-familier med to tilstedeværende foreldre. Det ser ut til at 

utvalget her på mange måter faller i samme kategori, med unntak av at fedrene studeres i en 

norsk kontekst. Med et så ressurssterkt utvalg begrenses også muligheten for å generalisere 

funnene på tvers av samfunnslag. Frafallsanalysene tillater imidlertid en generalisering fra 

fedrene som er inkludert her og de resterende fedrene i Liten i Norge-studien.  

5.2 Instrumentene 

5.2.1 ACE 

Kritikk som har vært rette mot ACE-skjemaet påpeker at ulike typer belastninger sidestilles 

uten å vekte påvirkningskraft og effekt. For hver belastning man krysser av for på ACE-

skjemaet, får man ett poeng, uavhengig av type belastning, enten det er snakk om en 

engangshendelse eller gjentatt belastning, og uavhengig av informantens opplevelse av 

alvorlighetsgrad av belastningen. Dette kan muligens bli en for enkel fremstilling. Det kan 

tenkes at ulike typer barndomsbelastninger kan ha mer ødeleggende senvirkninger enn andre. 

Chartier, Walker og Naimark (2010) fant i sin studie at fysisk og seksuelt misbruk hadde 

større påvirkningskraft enn belastninger som lav foreldreinntekt, psykiske lidelser hos 

foreldre og høyt konfliktnivå mellom foreldre. At enkelte ACE-kategorier kan påvirke far-

barn-samspillet i større grad enn andre, kan derfor ikke utelukkes. 

Pachter og Wade jr. (2014) fremhever i tillegg at en rekke relevante livshendelser ikke er 

inkludert i skjemaet. Skjemaet inkluderer for eksempel ikke traumer fra krig, tortur og flukt. I 

en revidert versjon har Institute for Safe Families inkludert det å være vitne til vold, det å 

vokse opp i utrygge nabolag, og det å bo i fosterhjem (Funn fra Philadelphia Urban ACE 

Survey, 2013). Disse justeringene hadde ikke nødvendigvis passet inn i en norsk kontekst, 

men det er mulig at andre tilpasninger kunne vært gjort. Hvorvidt ACE-skjemaet dermed 

dekker fenomenet barndomsbelastninger godt nok, kan derfor diskuteres. 

ACE-skjemaet innhenter heller ikke nærmere opplysninger om når disse 

barndomsbelastningene fant sted, utover at de forekom i løpet av de første 18 leveår. 

Resultatene kan dermed ikke gi informasjon om visse alderstrinn utgjør en mer «sensitiv 

periode» for negative ettervirkninger. Dette kunne riktignok vært vanskelig å differensiere da 
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visse typer belastninger kan antas å ha vedvart over tid, mens andre kan ha forekommet som 

en enkeltepisode. Denne delstudien tar ikke stilling til slike type problemstillinger. 

ACE-spørreskjemaet er likevel mye brukt- både i norsk kontekst og internasjonalt. Tross sine 

begrensninger, regnes det som et rimelig godt validert instrument (Dube m.fl. 2004), og 

studier knyttet til skjemaet har bidratt til en stor kunnskapsbase om hvordan belastende 

erfaringer i barndommen får konsekvenser for livet som voksen (Anda m.fl.,1999; Dube m.fl., 

2001; Felitti m.fl., 1998). Klare fordeler er dessuten at spørsmålene er enkle å forstå, og at det 

tar kort tid å fylle ut. Viktig informasjon blir dermed tilgjengelig på en rask og enkel måte. 

5.2.2.  PSI 

Som tidligere nevnt, må det alltid tas forbehold om at det er forelderens fortolkning og 

opplevelse av stress som skåres i PSI. Omsorgsgivere og klinikere vurderer ofte barns atferd 

ulikt. Dermed kan det ikke utelukkes at forhold ved far har påvirket skåringen (Dishion & 

Patterson, 2006; Yago m.fl., 2014). Det tar i tillegg cirka 20-25 minutter å fylle ut hele PSI 

(Kornør & Martinussen, 2011). Det kan tenkes at dette kan påvirke besvarelsen, kanskje 

særlig for fedre som opplever tilværelsen som særlig stressende. Videre kan det ikke 

utelukkes at fedrene har latt seg påvirke av sosial ønskbarhet, ved at det kan være tabubelagt å 

beskrive barnet sitt i negative termer, eller å innrømme egen manglende mestring i farsrollen. 

At deltagerne ble sikret full anonymitet i utfyllingen av skjemaet kan imidlertid ha bidratt til å 

redusere slike uheldige effekter. 

PSI regnes dessuten for å være et vel-validert instrument, og er det mest brukte instrumentet 

for å måle foreldrestress (Östberg, Hagekull & Wettergren, 1997). Den betydelige mengden 

forskning som er gjort på foreldrestress ved hjelp av dette instrumentet, har bidratt til en solid 

kunnskapsbase på området. En klar styrke ved PSI er at det kan identifisere kilden til det 

opplevde stresset (Abidin, 1995). Dette kan bli retningsgivende i planlegging og utforming av 

intervensjoner og kasusformuleringer, og bidrar dessuten til en mer nyansert forståelse av 

foreldrestressbegrepet. PSI er også utviklet på store normalutvalg (Deater-Deckard, 2004), 

noe som gjør instrumentet godt egnet for utvalg som det i Liten i Norge-studien.  
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5.2.3 RHS og samspillsobservasjoner 

Verktøyet Relational Health Screen (RHS) ble brukt for å skåre samspill mellom fedre og 

barn i denne delstudien. Samspillsskåringer er en objektiv måte å vurdere samspillskvalitet på, 

men er ofte tidkrevende og dyrt.  RHS er som nevnt et screeninginstrument, og er mer 

kostnadseffektiv i bruk enn mer omfattende skåringsverktøy som for eksempel Parent Child 

Early Relational Assessment (PCERA) (Clark, 1999). Det er også enklere å skåre. Til 

forskjell fra for eksempel PCERA, måler RHS kun kvaliteten i dyaden og tar ikke for seg den 

enkeltes individuelle bidrag inn i samspillet (Willis m.fl. 2007). Dette kan være både en 

styrke og en svakhet ved instrumentet. 

I denne delstudien ble det funnet en takeffekt på samspill ved 6 måneder. Det var lite 

variabilitet i samspillskårene, med en overvekt av høye skårer. En mulig forklaring kan være 

at RHS i større grad fanger opp mødres måter å utøve foreldreatferd på. Alternativt kan det 

hende at RHS som instrument ikke er sensitivt nok til å fange opp dyader som sliter. 

Instrumentet har heller aldri tidligere vært testet ut på et så stort utvalg som i Liten i Norge-

studien, og kan ses på som en pilot. Det er sannsynlig at denne utprøvingen vil føre til 

revideringer og forbedringer av instrumentet. I tillegg foreligger det foreløpig heller ikke 

norske normer for hva som er gode, suspekte eller dårlige samspill.  

Hvorvidt samspillssekvenser på 7 minutter- hvorav de siste 5 minuttene har blitt skåret, er 

representative for hvordan far og barn vanligvis er sammen er også usikkert. Barna i denne 

studien er for små til å la seg påvirke av kameraet og det kunstige ved situasjonen. De vil vise 

forventninger til forelderen basert på tidligere samspillserfaringer, og samhandle med far slik 

de pleier å gjøre. Dette er en styrke ved samspillsobservasjoner med små barn. Fedrene kan 

derimot endre atferd foran kamera. Det er mulig at noen som vet de blir filmet av 

helsepersonell i 7 minutter vil endre atferd- i den grad de selv er bevisst på uheldig 

foreldreatferd. På den andre side kan det tenkes at noen samspill kommer dårligere ut enn de 

ville gjort i naturlige omgivelser, dersom far lar seg stresse av kameraet eller dersom barnets 

dagsform er dårlig grunnet tretthet, sykdom eller annet. 

Samspillsopptakene her er i tillegg av lekesituasjoner. Dette kan begrense generaliseringen av 

funnene. Samspill i lekesituasjoner utløser lettere positiv atferd. Samspill i andre situasjoner 

knyttet til mating, påkledning, legging eller lignende kan potensielt avdekke helt andre måter 
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å være sammen på (Tamis-LeMonda m.fl. 2004). Ideelt sett burde man kanskje hatt 

samspillsopptak fra ulike typer situasjoner der barnet og fedrene samhandler.  

På den andre side er direkte observasjoner av samspill kilde til informasjon man ikke kan få 

tak i på annen måte. Dersom man ønsker å undersøke prosessene i sosialt samspill er 

videoobservasjoner et verdifullt verktøy. Dette gjelder særlig når man forsker på barn som 

ikke selv har språk til å beskrive egen atferd og egne opplevelser (Nordahl, 2013). Et hyppig 

brukt alternativ til samspillsobservasjon er foreldrerapportering av barnas atferd og egne 

interaksjoner med barna Men nytteverdien av denne informasjonen begrenses av at foreldre 

ikke nødvendigvis vet hva de skal se etter, ikke er tilstrekkelig trente observatører, at de 

påvirkes av eget stemningsleie, av holdninger mot eget barn og av forventninger til studien 

(Aspland & Gardner, 2003). Det er påvist at foreldres egne beskrivelser av barnet samsvarer 

dårlig med observatørmål når det kommer til samspill (Dishion & Patterson, 2006). Foreldres 

beskrivelser av barnet og av samspillet kan like gjerne reflektere forhold ved foreldrene. 

Samspillsobservasjoner kodet av uavhengige og trente skårere bidrar dermed inn i studien 

med verdifull systematisert informasjon som ikke så lett er tilgjengelig på annen måte. 

RHS- med forbehold om at det viser seg å være et valid instrument, vil være et 

kostnadseffektivt alternativ. I tillegg til å skille ut dyader som kan være i behov for 

oppfølging, kan RHS også gi et språk for å snakke om hva i samspillet som fungerer dårlig, 

fordi de ulike skalaene setter ord på ulike elementer ved samspill som det i dagligtale kanskje 

er vanskeligere å skille ut.  

5.3 Metodiske styrker og begrensninger 

Resultatene av disse analysene kan kun anses som sammenhenger, og man kan ikke på 

bakgrunn av dette trekke slutninger om kausalitet. Studien opererer heller ikke med en 

kontrollgruppe. Validiteten av påviste sammenhenger vil også være avhengig av at 

selvrapporteringen er eksakt. 

Datamaterialet i denne studien baserer seg på både observasjonsmetoder og selvrapportering. 

Data innhentet gjennom systematisk observasjon gir på generell basis mer objektiv 

informasjon om samspill enn spørreskjemaer, men kombinasjonen av observasjonsdata med 

selvrapportering kan styrke designet, og gir et bredt analysegrunnlag (Bakeman & Gottman, 

1997). Denne kombinasjonen av ulike typer data i denne studien er en klar styrke. 
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6 Kliniske implikasjoner 

Den viktigste implikasjonen av denne delstudien, er anerkjennelsen av at foreldrestress kan 

bidra til onde sirkler i samspillet mellom foreldre og barn, og slik påvirke senere tilknytning 

og barnets sosio-emosjonelle utvikling over tid. Det kan derfor være hensiktsmessig å 

kartlegge grad av foreldrestress i de familiene som kommer i kontakt med psykisk helsevern 

(Goldberg m.fl.1997). Det å identifisere barn i risikosonen, samt å kartlegge 

beskyttelsesfaktorer bør skje så tidlig som mulig, helst så tidlig som på spedbarnsstadiet eller i 

tidlig småbarnsalder (Killèn, Klette og Arnevik, 2006). Det å identifisere sårbare dyader/ 

familier er en forutsetning for å kunne bidra med intervensjon og oppfølging. Her vil det å 

kunne benytte samspillsscreening og kartlegging av foreldrestress på helsestasjoner eller i 

førstelinjetjenesten ha praktisk nytte. Hvis foreldre rapporterer høy grad av foreldrestress kan 

det være aktuelt å også fokusere på dette når barnet kommer i behandling for eksempel i 

kommunehelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten (som BUP). Dette bør da inngå i et 

helhetlig behandlingstilbud som ikke bare behandler barnet, men som tar hele familien og 

konteksten familien lever i på alvor (Goldberg m.fl., 1997). 

Når funnene her dokumenterer at grad av foreldrestress (både på barne- og foreldredomenet) 

har en sammenheng med redusert samspillskvalitet, vil det også være nærliggende å 

undersøke om foreldrestress er et relativt stabilt fenomen, eller om det er av en mer 

forbigående karakter. Dette vil videre kunne ha kliniske implikasjoner. Dersom det er slik at 

grad av foreldrestress vedvarer over tid, vil det å identifisere foreldre med høy grad av 

foreldrestress innebære å identifisere familier som sannsynligvis også vil oppleve økt grad av 

stress i fremtiden. Flere studier har konkludert med moderat til høy grad av stabilitet av 

foreldrestress over tid (Abidin, 1990; Crnic, Gaze og Hoffman, 2005; Deater-Deckard, 2004; 

Lederberg & Golbach, 2002; Östberg, Hagekull & Hagelin, 2007). Deater-Deckard (2004) 

dokumenterte i tillegg tendensen til at man beholder sin relative plassering i gruppen over tid, 

slik at de som er mest stresset på ett måletidspunkt, også er de i gruppen som er mest stresset 

på senere måletidspunkt. Deater-Deckard (2004) presiserer imidlertid at selv om fenomenet 

som helhet viser en moderat stabilitet, er det viktig å huske på at det kan forekomme 

dramatiske endringer på individnivå. Likevel synliggjør en slik dokumentert stabilitet 

viktigheten av å identifisere familier under stress, da sannsynligheten er høy for at disse 

familiene også vil fortsette å slite i fremtiden.  
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Dersom man legger en transaksjonsmodell til grunn for forståelse av barn utvikling, åpner 

dette følgelig også for at intervensjoner og endring vil kunne få familiers måter å være 

sammen på inn på andre utviklingsspor. Transaksjonsmodellen gir håp for endring. 

Transaksjonsmodellen har da også blitt brukt som grunnlag for utvikling av ulike 

intervensjonsprogrammer rettet mot å bedre utviklingsutfall for barn og familier (Sameroff, 

McDonough & Rosenblum, 2004). Foreldre-barn-relasjonen kan styrkes dersom 

intervensjonene som igangsettes baserer seg på undersøkelser og identifikasjon av ulike 

aspekter ved foreldrestress, mestring og spesifikke miljøpåvirkninger i den aktuelle familien 

(Solem, 2011). Det har imidlertid vist seg vanskelig å få til effektiv behandling i familier med 

høyt foreldrestress (Deater-Deckard, 2004), noe som igjen indikerer behovet for å ta tak i 

stressnivået i familien selv når henvisning eller mål for terapi er å styrke samspill eller å 

behandle barnet. Særlig i familier med en rekke psykososiale problemer, kan det være 

nødvendig å ta tak i foreldrestresset før man tar tak i foreldrenes relasjon med- og håndtering 

av barna (Östberg & Hagekull, 2000). Dette er en sentral implikasjon av den påviste 

sammenhengen mellom høyt foreldrestress og lavere samspillskvalitet. Som støtteapparat er 

det viktig å være oppmerksom på at det kan foreligge risiko på ulike plan, og at tiltak bør og 

kan settes inn på flere nivåer.  
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7 Fremtidig forskning 

Modellene som er presentert her forklarer rundt 10% av variasjonen i samspillene. Det 

innebærer nødvendigvis at en langt større andel står uforklart. Ingen studier evner å fange opp 

alle relevante variabler (Belsky, 1984). Hvilke variabler som inkluderes begrenses dessuten 

også av økonomiske rammer, forskningsdesign og måleinstrumenter. Men dersom kvaliteten 

på far-barn-samspill har betydning for barnets utvikling, er det likevel viktig å forsøke å øke 

kunnskapen om hvilke faktorer ved far, barn og kontekst som fremmer eller hemmer 

samspillskvaliteten (Nordahl, Zambrana & Forgatch, 2015).  Kanskje ville forklaringsgraden 

økt ved inkludering av de potensielle faktorene som nevnes nedenfor, eller dersom det hadde 

vært større variasjon i utvalget. 

I følge Östberg (1999) kan adekvat sosial støtte redusere det opplevde gapet mellom 

situasjonelle krav og personlige ressurser. Östberg og Hagekull (2000) fant dessuten at sosial 

støtte virket direkte inn på opplevd foreldrestress. Sosial støtte er indirekte inkludert i denne 

delstudien gjennom spørsmål om sivilstatus. Kvaliteten på opplevd støtte fra den andre av 

barnets foreldre inngår også i PSI under foreldredomenet. Andre mål på sosial støtte- både 

kvantitativt og kvalitativt kunne selvsagt vært inkludert. Også fars personlighet, særlig 

nevrotisisme, kan antas å virke inn på samspill (Deater-Deckard, 2004), men ingen direkte 

mål på personlighet er inkludert i studien. Det er heller ikke undersøkt hvorvidt en 

opphopning av uheldige sosiodemografiske faktorer vil virke sammen og gi en kumulativ 

reduksjon i samspillskvalitet. Karakteristikker ved fars fysiske og psykiske helse fanges i 

noen grad opp i foreldredomenet i PSI. Tilsvarende fanges særskilte karakteristikker ved 

barnet opp i barnedomenet i PSI. Men dette er likevel et begrenset utdrag av mulige lidelser 

og tilstander. Andre mer utfyllende mål kunne selvsagt vært inkludert. 

Hossain, Field, Gonzalez, Malphurs og Del Valle (1994) fant at når mor opplevde 

fødselsdepresjon, kompenserte far ved å engasjere seg mer i positivt samspill med barnet. Å 

kontrollere for mors psykiske helse kunne også potensielt gitt verdifull informasjon. Shannon 

m.fl. (2004) dokumenterte også at mor-far-relasjonen påvirket barnet. I følge Pleck (2010b) 

bør påvirkning fra mor inkluderes i studier av påvirkning fra far. Dette fordi påvirkning fra 

mor korrelerer høyt med påvirkning fra far. Faren er at effekter kan bli attribuert til far kun 

fordi mor ikke er inkludert i modellen. Dette er et område videre forskning bør se nærmere på. 
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Til tross for de sammenhengene som er påvist i denne delstudien, sier resultatene ingenting 

om hvordan denne sammenhengen etableres, selv om transaksjonsmodellen er brukt som en 

teoretisk forståelsesramme. Videre forskning vil også måtte se nærmere på dette for bedre å 

forstå årsakene til variasjon i samspillskvalitet. Å følge samme utvalg over tid vil kunne bidra 

til en bedre transaksjonell forståelse av utviklingen. 

Å identifisere beskyttende faktorer, så vel som risikofaktorer knyttet til den tidlige far- barn- 

dyaden, vil dessuten ha praktisk nytteverdi med tanke på å oppdage de dyadene som kan ha 

behov for tidlig intervensjon og oppfølging (Cabrera, Shannon & Tamis-LeMonda, 2007; 

Nordahl m.fl. 2015). Dette har ikke vært fokus her, men vil være et sentralt punkt i fremtidig 

samspillsforskning.  

Tamis-LeMonda m.fl. (2004) kaller fedre med lav inntekt for «the missing men» i nasjonale 

studier. Disse fedrene deltar ikke like ofte i disse studiene- hvilket også er tilfellet for Liten i 

Norge-studien, og dermed også for underutvalget i denne delstudien. Shannon og kolleger 

(2002) fant at positivt engasjerte fedre så ut til å ha særlig gunstig påvirkning på barnas 

utvikling i familier med dårlig råd, og spekulerer i om effekten er ekstra stor i familier med 

lav sosioøkonomisk status. Sammenhengen mellom foreldrestress og usikker tilknytning (som 

antas å virke inn på samspill) er også størst i de familiene som også sliter på mange andre 

områder, for eksempel de som etterspørres under livstresskalaen eller de som sliter med 

ettervirkninger av belastende barndomserfaringer (Deater-Deckard, 2004). Det er mulig at en 

opphopning av uheldige sosiodemografiske faktorer har en større virkning enn hver faktor 

alene. En slik kumulativ effekt vil ikke bli tydelig av å analysere hver faktor for seg, men kan 

antakelig virke inn på grad av kontekstuelt stress. For å skaffe mer sikker kunnskap rundt 

dette, vil det derfor være viktig å etterstrebe større inklusjon av deltakere fra ulike 

sosioøkonomiske og sosiodemografiske lag for å kartlegge forekomst og implikasjoner i en 

norsk kontekst.  
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8 Konklusjon 

Farsrollen er i historisk endring. I Norge legges det i dag i stor grad til rette for at fedre skal 

være aktive omsorgspersoner. Også politisk legges det føring for fars involvering, gjennom 

foreldrepermisjon og fedrekvote. Foreldre er i større grad enn tidligere likestilt hva gjelder 

den daglige omsorgen for barna. Likevel er fedre underrepresentert i forskning på samspill og 

sammenhenger mellom foreldrefungering og barnets sosioemosjonelle utvikling. Dette gjelder 

også i Skandinavia, hvor likestillingen står sterkt. Denne delstudien bidrar dermed med 

verdifull kunnskap om fedres betydning i en norsk kontekst. 

Formålet med denne delstudien har vært å se på samspill mellom far-barn, og hva som kan 

påvirke samspillskvaliteten i dyaden. I dette utvalget ble det ikke funnet noen signifikant 

sammenheng mellom fars belastende barndomserfaringer og kvalitet på far-barn-samspill ved 

6 måneder. Det ble imidlertid funnet en sammenheng mellom samtidig foreldrestress og 

samspillskvalitet. Stress knyttet til forhold ved både far og ved barn påvirket 

samspillskvaliteten i negativ retning. Arbeidssituasjon og paritet så i tillegg ut til å virke inn i 

positiv retning. Foreldrestress knyttet til livssituasjon viste ingen signifikant sammenheng 

med samspill ved 6 måneder. 

Frafallsanalyser viste få signifikante forskjeller mellom de fedrene i Liten i Norge-studien 

som deltok i samspillsfilmingen og de som ikke deltok med tanke på antatt relevante 

bakgrunnsvariabler. Unntakene var paritet og utdanningsnivå. Fedrene som deltok i filmingen 

var i større grad førstegangsfedre, og i noen grad høyere utdannet enn de som ikke lot seg 

filme. 

Basert på analysene presentert over, forklarer samtidig foreldrestress størst variasjon i 

samspillskvalitet mellom far og barn ved 6 måneder blant de forklaringsvariablene som er 

inkludert. Stress knyttet til fars fungering ser ut til være like viktig som stress knyttet til 

barnets karakteristikker. Samlet sett forklarer likevel disse bare en liten del av total variasjon i 

samspill, og andre faktorer bør inkluderes for økt forklaringsgrad. 

Den viktigste kliniske implikasjonen blir anerkjennelsen av at høyt foreldrestress kan påvirke 

samspillet i negativ retning, og over tid påvirke barnets utviklingsveier negativt. Kartlegging 

av foreldrestress for sårbare dyader kan dermed ha stor praktisk nytte i utforming av 

intervensjoner, og det å ta tak i foreldres stress kan være viktig også i ivaretakelsen av barnet. 
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Vedlegg A- ACE 

 

Vanskelige barndomsopplevelser som du kanskje har hatt (ACE far) 

Vi skjønner at det kan være ubehagelig å svare på noen av spørsmålene som kommer. Vi minner derfor om at 

dette er fortrolig informasjon som ikke andre enn autoriserte prosjektmedarbeidere vil få adgang til. 

Hendte det ofte eller veldig ofte at far eller mor eller en annen voksen som bodde hjemme hos 
dere, bannet til deg, fornærmet deg, trykket deg ned eller ydmyket deg eller handlet på en måte 
som gjorde at du ble engstelig for å bli fysisk skadet? 

 Ja 
 Nei 
 missing 

Hente det ofte eller veldig ofte at far eller mor eller en annen voksen som bodde hjemme hos 
dere puffet deg, grep tak i deg, slo deg eller kastet noe på deg eller noen som helst gang slo 
deg så hardt at du fikk merker eller ble skadet? 

 Ja 
 Nei 
 missing 

Hendte det noen som helst gang at en voksen eller en som var minst 5 år eldre enn deg, 

berørte eller kjærtegnet deg på en seksuell måte, eller fikk deg til å berøre hans/hennes kropp på en seksuell måte 

eller prøvde eller faktisk hadde munn, anal eller vaginal sex med deg? 

 Ja 
 Nei 
 missing 

Følte du ofte eller veldig ofte at Ingen i familien din elsket deg eller syntes du var viktig eller 
spesiell?  Eller familien din ikke tok vare på hverandre, følte seg knyttet til hverandre eller 
støttet hverandre? 

 Ja 
 Nei 
 missing 

Følte du ofte eller veldig ofte at du ikke fikk nok å spise, måtte gå med skitne klær og ikke 
hadde noen som passet på deg? Eller foreldrene dine var for fulle eller ruset til å passe på deg 
eller tok deg til lege hvis du trengte det? 

 Ja 
 Nei 
 missing 

Har du noen gang mistet en biologisk mor eller far på grunn av skilsmisse, ved at du ble forlatt 
eller av en annen grunn? 

 Ja 
 Nei 
 missing 
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Ble din mor eller stemor: Ofte eller veldig ofte puffet, grepet tak i eller slått, eller var mål for noe 
hardt som ble kastet mot henne? Eller av og til, ofte eller veldig ofte sparket, bitt, slått med en 
knyttneve eller noe hardt? 

 Ja 
 Nei 
 missing 

Bodde du sammen med noen som hadde alkoholproblemer, var alkoholiker eller 
stoffmisbruker? 

 Ja 
 Nei 
 missing 

Var noen fra hjemmet ditt deprimert eller mentalt syk, eller prøvde å ta livet sitt? 

 Ja 
 Nei 
 missing 

Måtte noen fra hjemmet ditt sitte i fengsel? 

 Ja 
 Nei 
 missing 
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Vedlegg B- PSI 

 

Spørreskjema om hvordan det er å ha barn (PSI far) 

Dette spørreskjemaet inneholder 123 utsagn. Les hvert utsagn nøye. Fokuser kun på det aktuelle barnet og merk 

av det svaret som passer best i forhold til din mening. For eksempel, hvis du liker å gå på kino fra tid til annen, 

ville du merke av "Enig" som svar på følgende utsagn:Jeg liker å gå på kino    Sterkt enig, Enig, Ikke sikker, 

Uenig, Sterkt uenig.Selv om du ikke finner et svar som passer til dine følelser nøyaktig, vennligst merk av det 

svaret som passer best med din mening. Din første reaksjon på hvert spørsmål bør være svaret ditt. 

Utfyllingsdato 

Hvis skjemaet ble fylt ut på en annen dato, må feltet oppdaters itl denne datoen (dd.mm.åååå) 

 

PSI 1 -14 

 Sterkt 

enig Enig 

Ikke 

sikker Uenig 

Sterkt 

uenig 

1. Når barnet mitt ønsker noe, så bruker det å fortsette å 

forsøke å få det. 
     

2. Mitt barn er så aktiv at jeg blir utslitt.      

3. Barnet mitt virker uorganisert og blir lett distrahert.      

4. I forhold til barn flest, har mitt barn større problemer 

med å konsentrere seg og vise oppmerksomhet. 
     

5. Barnet mitt er ofte opptatt av et leketøy i mer enn ti 

minutter. 
     

6. Barnet mitt avbryter kontakten oftere enn jeg hadde 

forventet 
     

7. Barnet mitt er mye mer aktivt, enn jeg hadde forventet.      

8. Barnet mitt vrir på seg og sparker mye mens det blir 

badet eller påkledd. 
     

9. Det er lett å distrahere barnet mitt fra å ønske noe.      

10. Det er ikke ofte at barnet mitt gjør noe for meg som får 

meg til å føle meg lykkelig. 
     

11. Som oftest føler jeg at mitt barn er glad i meg og ønsker 

å være nær meg. 
     

12. Fra tid til annen føler jeg at mitt barn ikke liker meg og 

har heller ikke lyst å være nær meg. 
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 Sterkt 

enig Enig 

Ikke 

sikker Uenig 

Sterkt 

uenig 

13. Mitt barn smiler til meg mye mindre enn jeg hadde 

forventet. 
     

14. Når jeg gjør noe for barnet mitt, føler jeg at det setter 

lite pris på min innsats. 
     

For utsagn nr 15, velg et svar blant nr. 1 - 4 

15. Hvilket utsagn beskriver ditt barn best? 

 1. Liker å leke med meg nesten bestanding 
 2. Liker å leke med meg i blant 
 3. Liker vanligvis ikke å leke med meg 
 4. Liker nesten aldri å leke med meg 

For utsagn nr 16, velg et svar blant nr. 1 - 5 

16. Mitt barn gråter og skaper seg: 

 1. Mye mindre enn jeg hadde forventet 
 2. Noe mindre enn jeg hadde forventet 
 3. Omtrent like mye som jeg hadde forventet 
 4. Mye mer enn jeg hadde forventet 
 5. Det virker som om det gjør det nesten hele tiden 

PSI 17 - 39 

 Sterkt 

enig Enig 

Ikke 

sikker Uenig 

Sterkt 

uenig 

17. Det virker som om mitt barn gråter og skaper seg oftere 

enn barn flest 
     

18. Når mitt barn leker, er det sjelden at han/hun kniser eller 

ler 
     

19. Når han/hun våkner, er mitt barn vanligvis i dårlig humør.      

20. Jeg føler at mitt barn er veldig lunefullt og blir lett 

opprørt. 
     

21. Mitt barn ser litt annerledes ut enn jeg hadde forventet og 

dette plager meg i blant. 
     

22. I enkelte aspekter ser det ut som mitt barn har glemt det 

som han/hun allerede har lært og gått tilbake til å gjøre ting 

som er typiske for yngre barn. 
     

23. Barnet mitt ser ikke ut til å lære så fort som barn flest.      

24. Barnet mitt ser ikke ut til å smile så mye som barn flest.      

25. Barnet mitt gjør enkelte ting som plager meg en god del.      
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 Sterkt 

enig Enig 

Ikke 

sikker Uenig 

Sterkt 

uenig 

26. Mitt barn er ikke i stand til å gjøre så mye som jeg hadde 

forventet. 
     

27. Mitt barn er ikke glad i å bli omfavnet eller kjærtegnet.      

28. Da mitt barn kom hjem fra sykehuset, tvilte jeg på mine 

evner til å mestre mine oppgaver som forelder. 
     

29. Å være forelder, er mer vanskelig enn jeg hadde forventet.      

30. Jeg føler meg kompetent og i kontroll når jeg tar meg av 

barnet mitt. 
     

31. I forhold til barn flest, har mitt barn store problemer med 

å bli vant til forandringer i tidsplaner eller i huset. 
     

32. Mitt barn reagerer sterkt når det skjer noe som han/hun 

ikke liker. 
     

33. Å forlate barnet mitt når noen andre skal passe det, er 

vanligvis et problem. 
     

34. Barnet mitt blir lei seg på grunn av bagateller.      

35. Barnet mitt legger merke til og overreagerer på sterke 

lyder eller lys. 
     

36. Det ble mer vanskelig enn jeg hadde forventet å etablere 

en rutine for leggetid eller måltider for mitt barn. 
     

37. Mitt barn bruker å holde seg unna et nytt leketøy en stund 

før han/hun begynner å leke med det. 
     

38. Det tar lang tid og er meget vanskelig for mitt barn å bli 

vant til nye ting. 
     

39. Mitt barn virker litt urolig når han/hun treffer fremmede.      

For utsagn nr 40, velg et svar blant nr. 1 - 4 

40. Når barnet mitt er blitt lei seg, er han/hun: 

 1. Lett å berolige. 
 2. Mer vanskelig å berolige enn jeg hadde forventet. 
 3. Meget vanskelig å berolige. 
 4. Ingenting som jeg gjør hjelper til å berolige ham/henne. 

For utsagn nr 41, velg et svar blant nr. 1 - 5 

41. Jeg har erfart at å få barnet mitt til å gjøre noe eller å holde opp å gjøre noe er: 

 1. Mye mer vanskelig enn jeg hadde forventet. 
 2. Noe mer vanskelig enn jeg hadde forventet. 
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 3. Omtrent like vanskelig som jeg hadde forventet. 
 4. Noe lettere enn jeg hadde forventet. 
 5. Mye lettere enn jeg hadde forventet. 

For utsagn nr 42, velg et svar blant nr. 1 - 5 

42. Tenk nøye over hvor mange ting som ditt barn gjør som plager deg, for eksempel somler bort tiden, nekter å 

høre etter, er hyperaktiv, gråter, avbryter andre, slåss, jamrer, osv. Velg et svar blant 1-5. 

 1. 1 - 3 
 2. 4 - 5 
 3. 6 - 7 
 4. 8 - 9 
 5. 10 + 

For utsagn nr 43, velg et svar blant nr. 1 - 5 

43. Når barnet mitt gråter, varer det vanligvis i 

 1. Mindre enn 2 minutter 
 2. 2 - 5 minutter 
 3. 5 - 10 minutter 
 4. 10 - 15 minutter 
 5. Mer enn 15 minutter 

PSI 44 - 56 

 Sterkt 

enig Enig 

Ikke 

sikker Uenig 

Sterkt 

uenig 

44. Mitt barn gjør enkelte ting som virkelig plager meg.      

45. Mitt barn har fått flere helseproblemer enn jeg hadde 

forventet. 
     

46. Etter hvert som barnet mitt vokser og blir mer uavhengig, 

blir jeg mer og mer bekymret for at han/hun vil skade seg 

eller komme i trøbbel. 
     

47. Mitt barn ble mer problematisk enn jeg hadde forventet.      

48. Det virker som om mitt barn er mer vanskelig å oppdra 

enn de fleste andre barn. 
     

49. Barnet mitt klenger stadig vekk på meg.      

50. Mitt barn krever mer av meg enn barn flest.      

51. Jeg klarer ikke å ta beslutninger uten hjelp.      

52. Jeg har fått flere problemer med å oppdra mine barn enn 

jeg hadde forventet. 
     

53. Jeg trives med å være forelder.      
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 Sterkt 

enig Enig 

Ikke 

sikker Uenig 

Sterkt 

uenig 

54. Vanligvis føler jeg at jeg klarer å få mitt barn til å gjøre 

noe eller å la være å gjøre noe. 
     

55. Siden jeg bragte mitt siste barn hjem fra sykehuset, har 

jeg ikke vært i stand til å passe på det så godt som jeg trodde. 

Jeg trenger hjelp. 
     

56. Jeg føler ofte at jeg ikke takler ting særlig bra.      

For utsagn nr 57, velg et svar blant nr. 1 - 5 

57. Når jeg vurderer meg selv som forelder, tror jeg at: 

 1. Jeg er i stand til å takle alt som skjer 
 2. Jeg klarer å takle de fleste ting som skjer. 
 3. Av og til er jeg i tvil, men det viser seg at jeg klarer det meste uten problemer. 
 4. Jeg er i tvil om min evne til å ta meg av ting. 
 5. Jeg synes ikke at jeg klarer å takle problemer godt i det hele tatt. 

For utsagn nr 58, velg et svar blant nr. 1 - 5 

58. Jeg føler at jeg er: 

 1. En meget god forelder. 
 2. Bedre enn gjennomsnittet foreldre. 
 3. Omtrent på gjennomsnittet. 
 4. En som har problemer med å være forelder. 
 5. Ikke særlig bra som forelder. 

Hva er det høyeste utdanningsnivå (skole, høyskole, universitet) som du og barnets far/mor har 
fullført? 

For utsagn nr 59 og 60 velg et svar blant nr. 1 - 5 

59: Barnets mor 

 1. Barne og ungdomsskole 
 2. Videregående skole 
 3. Yrkesskole eller delvis fullført høyskoleutdannelse 
 4. Høyskole 
 5. Universitet 

60: Barnets far 

 1. Barne og ungdomsskole 
 2. Videregående skole 
 3. Yrkesskole eller delvis fullført høyskoleutdannelse 
 4. Høyskole 
 5. Universitet 
 Jeg vet ikke 

For utsagn nr 61, velg et svar blant nr. 1 - 5 

61: Hvor lett er det for deg å forstå hva ditt barn ønsker eller trenger? 

 1. Veldig lett 
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 2. Lett 
 3. Litt vanskelig 
 4. Meget vanskelig. 
 5. Vanligvis klarer jeg ikke å forstå problemet. 

PSI 62 - 100 

 Sterkt 

enig Enig 

Ikke 

sikker Uenig 

Sterkt 

uenig 

62. Det tar lang tid for foreldre og utvikle nære, sterke 

følelser for sine barn. 
     

63. Jeg hadde forventet å ha sterkere, varmere følelser for 

mitt barn enn jeg har, og dette bekymrer meg. 
     

64. I blant gjør mitt barn ting som plager meg bare for å være 

slem. 
     

65. Da jeg var ung følte jeg meg aldri rolig når jeg måtte 

holde eller passe på barn. 
     

66. Mitt barn vet at jeg er hans eller hennes mor/far og ønsker 

meg mer enn andre mennesker. 
     

67. Jeg har fått for mange barn nå.      

68. Det meste av livet mitt går til å gjøre ting for barnet mitt.      

69. Jeg finner at jeg gir mer av livet mitt til å tilfredsstille 

behovene til mine barn enn jeg noen gang hadde forventet. 
     

70. Jeg føler meg fanget av mitt ansvar som forelder.      

71. Jeg føler ofte at mitt barns behov styrer livet mitt.      

72. Siden jeg fikk dette barnet, har jeg ikke vært i stand til å 

gjøre nye, annerledes ting. 
     

73. Siden jeg fikk et barn, føler jeg at jeg nesten aldri får 

gjøre ting som jeg liker. 
     

74. Det er vanskelig å finne noe sted hjemme hvor jeg kan 

være alene. 
     

75. Når jeg tenker på hva slags forelder jeg er, får jeg ofte en 

følelse av skyld eller dårlig samvittighet. 
     

76. Jeg er ikke tilfreds med de siste klærne som jeg kjøpte til 

meg selv. 
     

77. Når barnet mitt oppfører seg dårlig eller lager for mye 

styr, føler jeg meg ansvarlig, som om jeg hadde gjort noe 

galt. 
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 Sterkt 

enig Enig 

Ikke 

sikker Uenig 

Sterkt 

uenig 

78. Jeg føler at det er min feil hver gang barnet mitt gjør noe 

galt. 
     

79. Ofte føler jeg skyld i forhold til mitt barn.      

80. Det er nokså mange ting med livet mitt som bekymrer 

meg. 
     

81. Jeg føler meg mer trist og deprimert enn jeg hadde 

forventet etter at jeg forlot sykehuset med barnet mitt. 
     

82. Når jeg blir sint pår barnet mitt, får jeg skyldfølelser, og 

dette bekymrer meg. 
     

83. Omtrent en måned etter at mitt barn kom hjem fra 

sykehuset, la jeg merke til at jeg ble mer trist og deprimert 

enn jeg hadde forventet. 
     

84. Siden jeg fikk barn har min ektefelle(eller samboer) ikke 

gitt meg så mye hjelp og støtte som jeg hadde forventet. 
     

85. Å få barn har ført til flere problemer med min 

ektefelle/samboer enn jeg hadde forventet. 
     

86. Siden vi fikk barn har min ektefelle/samboer og jeg ikke 

gjort så mange ting sammen. 
     

87. Siden vi fikk barn, har min ektefelle/samboer og jeg ikke 

tilbragt så mye tid sammen som familie som jeg hadde 

forventet. 
     

88. Siden jeg fikk mitt siste barn, har jeg vært mindre 

interessert i sex. 
     

89. Å ha et barn ser ut til å ha ført til flere problemer med 

familie og slektninger. 
     

90. Å få barn har vært mye mer kostbart enn jeg hadde 

forventet. 
     

91. Jeg føler meg ensom og uten venner.      

92. Når jeg går på fest/selskap, forventer jeg ikke å hygge 

meg. 
     

93. Jeg er ikke så interessert i andre mennesker som før.      

94. Jeg får ofte følelsen av at mennesker på min alder ikke 

trives i mitt selskap. 
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 Sterkt 

enig Enig 

Ikke 

sikker Uenig 

Sterkt 

uenig 

95. Når jeg får et problem (er) med å takle mine barn, finnes 

det mange mennesker som jeg kan prate med eller be om råd. 
     

96. Siden jeg fikk barn, har jeg hatt mye mindre anledning til 

å treffe mine venner eller skaffe meg nye venner. 
     

97. I løpet av de sist 6 måneder har jeg vært syk mer enn 

vanlig eller hatt flere smerter enn vanlig. 
     

98. Jeg føler meg i god fysisk form det mest av tiden.      

99. Å ha barn har forandret mine søvnvaner.      

100. Jeg nyter livet mindre enn før.      

For utsagn nr 101, velg et svar blant nr. 1 - 4 

101. Siden jeg fikk mitt barn: 

 1. Har jeg vært veldig mye syk. 
 2. Har jeg ikke følt meg så bra. 
 3. Har jeg ikke lagt merke til noen forandringer i min helsetilstand. 
 4. Har jeg hatt bedre helse 

For utsagn 102 - 123 velg ja eller nei 

Har noen av de følgende hendelsene forekommet i familien i løpet av de siste 12 måneder: 

 Ja Nei 

102: Skilsmisse   

103: Forsoning mellom ektefelle/samboer   

104: Nytt ekteskap/samboerskap   

105: Separasjon   

106: Abort   

107: Andre i slekten har flyttet inn til familien   

108: Inntekten økte kraftig (20% eller mer)   

109: Fått stor gjeld   

110: Flyttet til annet bosted   

111: Forfremmelse i jobben   

112: Inntekten har falt kraftig   
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 Ja Nei 

113: Alkohol eller stoffproblemer   

114: Nær venn av familien er død   

115: Begynte i ny jobb   

116: Begynte i ny skole   

117: Problemer med overordnede på jobben   

118: Problemer med læreren på skolen   

119: Juridiske problemer   

120: En i nærfamilien er død   

121: Krav/sykdom til aldrende forelder   

122: Alvorlig ulykke eller medisinske problemer   

123: Kronisk sykdom (sykkersykdom, hjertesykdom eller annet)   
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Vedlegg C- Vurdering av affektiv 

grunntone, RHS 

 

Over-arching Affect in the Interaction 

 

 

Indicators of overarching positive affective tone in the parent-child 

relationship 

 

Objective indicators that may be seen in the behaviors of the parent and child as 

the interaction unfolds are: 

 

1. Smiles on the faces of both the parent and child 

2. Pleasant expressions on the faces of both the parent and child 

3. Caresses 

4. Gentle touches by both the parent and child towards the other 

5. Snuggling 

6. The parent and child lean towards one another 

7. The child reaches for the parent or climbs into the parent’s lap 

8. The parent and child use positive words with each other 

9. The parent and child use positive tones of voice with each other 

10. The child is readily soothed by the parent 

11. The postures of both the parent and child postures are relaxed 
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Indicators of less than positive overarching affective tone in the parent-

child relationship 

 

Objective indicators that may be seen in the behaviors of the parent and child as 

the interaction unfolds are: 

1. Crying, especially crying that is not readily soothed 

2. If the child is distressed or cries, the parent uses an object (instead of 

him/herself or reassurance) to stop the crying behavior 

3. If the child is distressed or cries, the parent scolds the child to stop the 

crying behavior 

4. Wariness, especially on the part of the child towards the parent 

5. The parent or child avert his/her gaze during encounters with the other  

6. The body of the parent or child is turned away from the other most of the 

time 

7. Either or both the parent or child seems tense with the other 

8. The parent expresses anger, impatience or irritation at the child 

9. The parent or child uses rough touch, hitting or slapping towards the other 

10. The parent shakes the child 

11. The parent or child ducks or dodges movements of the other as if 

anticipating a hit 

12. Flat facial expression on the parent’s or the child’s face  

13. Frowns or grimaces on the parent’s or the child’s face 

14. The child uses a “stop” gesture towards parent 

15. The child stays out of arm’s reach of the parent most of the time 

16. The parent speaks critically or sarcastically to the child or about the child 

17. The parent attributes negative intents to the child’s actions or expressions 

18. The parent or child seems to be breathing shallowly, as if his/her holding 

breath 
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Vedlegg D- skåringsark RHS 

 
Early Relational Health Screening 

RHS 3.0 Scoring Form 

 

ID Number:   __________________ Circle Scoring Age:  6 mos,    

Date of Scoring:  _________________  

Scorer’s Name:  ____________________________________________  

Mother / Father: ______Twin:     

 

Circle the best description of the over-arching affect in the interaction: 

 

 

 

 

If over-arching affect is less than positive, the highest score in any dimension is a “1”. 

Scoring criteria 

Score “Observed” (2 points) when… 

 The skill is demonstrated in a positive affective state—smiles, gentle touches, relaxed posture, 

positive words and tones of voice, clear sense of safety and security in the relationship, and  the 

skill is the predominant characteristic of the interaction 
 

Score “Sometimes Observed” (1 point) when… 

 The skill is present but it is not the predominant characteristic of the interaction—it is weakly 

demonstrated, or 

 The skill is present but the interaction appears uncomfortable or anxious, the over-arching affect 

in the interaction is less than positive, or the child seems wary of the parent, or 

 There is uncertainty about whether a skill should be scored “observed” or not (down score) 
 

Score “Not Observed” (0 points) when… 

 The skill is clearly absent during the interaction 

  

Clearly 

Positive 

Positive 
Clearly 

not positive 

Neutral, 

Flat, or 

I’m not sure 

Not  

Positive 
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6  0 1 2 
     

X Engagement    

X Enjoyment (formerly Affect)    

X Responsiveness    

X Pacing    

X Attention    
     

     

 Total Score    

 

 


