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Sammendrag 

Forfatter: Julie Olsen Stakvik 

Tittel: Komorbiditet og eksternaliserende og internaliserende vansker hos barn 

Veiledere: Mona Bekkhus og Per Morten Fredriksen (biveileder) 

 

Epidemiologiske studier viser at separate former for psykiske vansker hos barn kan 

forekomme samtidig, og at dette skjer langt oftere enn ved tilfeldigheter. Dette kan ha store 

konsekvenser for barnets videre utvikling da komorbiditet er blitt assosiert med mer alvorlige 

symptomer og flere vansker senere i livet. For å drive effektiv forebygging og tilrettelegging 

er det derfor nødvendig å studere årsaker og risikofaktorer for komorbiditet, også hos 

normalpopulasjoner. Denne studien undersøkte komorbiditet ved å se på samvarians mellom 

eksternaliserende og internaliserende vansker, samt overlapp mellom underordnede 

symptomgrupper. Videre undersøkte vi om samvarians mellom internaliserende og 

eksternaliserende vansker var relatert til felles risikofaktorer, mer spesifikt barnets 

interferenskontroll og foreldres utdanning.  

 

Studien bygger på data hentet fra forskningsprosjektet «HOPP-Læring», ledet av professor 

Per Morten Fredriksen ved Høyskolen Kristiania. HOPP-Læring er et pågående, longitudinelt 

prosjekt som følger elever på samtlige barneskoler i Horten Kommune. Datamaterialet 

benyttet i denne oppgaven stammer primært fra første oppfølging (våren 2016) etter baseline, 

og ble begrenset til elever på 6. og 7. trinn (971 barn i alderen 10-12 år). Variabler er målt ved 

selvrapportering fra foreldre og elever, samt elevenes kognitive testskårer.  

 

Resultatene viste signifikant moderat samvarians mellom internaliserende og 

eksternaliserende vansker, der samvarians varierte for de ulike symptomgruppene. Hverken 

interferenskontroll eller foreldreutdanning var i dette tilfellet sterke prediktorer for 

internaliserende og eksternaliserende vansker hos barn i alderen 10-12 år. Derimot fant vi 

signifikante gruppeforskjeller i samvarians i henhold til prediktorene, hvilket kan indikere at 

prediktorene er assosiert med andre relevante risikofaktorer. Studien understreker 

betydningen av å undersøke komorbiditet og samvarians hos normalpopulasjoner, både på 

overordnet og underordnet symptomnivå, da det kan se ut som at samvarians kan oppstå før 

symptomene blir alvorlige.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

For snart tre tiår siden konstaterte Rutter (1989) at videre forskning burde fokusere på årsaker 

til komorbiditet mellom psykiske lidelser. Betydningen av komorbide psykiske vansker har 

siden fått et større fokus i forskningen de siste 10-20 årene, og fortsetter å være et svært 

aktuelt tema (Achenbach, Ivanova, Rescorla, Turner, & Althoff, 2016; Beauchaine, Hinshaw, 

& Pang, 2010; Dell’Osso & Pini, 2012). På tross av at det har vært en økning i studier om 

prevalens og konsekvenser av komorbide psykiske vansker, vet vi fremdeles lite om for hvem 

og hvorfor komorbiditet oppstår. For eksempel vil det være interessant å forstå hvorfor 

enkelte barn opplever både eksternaliserende og internaliserende vansker. I det siste har man 

også sett en økende interesse for å undersøke om felles risikofaktorer kan være en årsak til 

komorbiditet (Cosgrove et al., 2011; Drabick, Ollendick, & Bubier, 2010; Lee & Stone, 

2012). Dette gjør det interessant å undersøke hvilke faktorer som utgjør felles risiko for 

eksternaliserende og internaliserende vansker hos barn, og om disse assosiasjonene oppstår 

før symptomene blir alvorlige.  

Barneombudet (2017) presenterte nylig en rapport der det fremgår at skoler og kommuner er 

for dårlige til gi barn med spesielle behov (inkludert barn som sliter med 

oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet eller angst) den tilretteleggingen i skolen som er 

nødvendig for å sikre barnets rett til god utvikling og utdanning. Komorbiditet er assosiert 

med mer alvorlige symptomer og flere vansker senere i liver (Brown, Campbell, Lehman, 

Grisham, & Mancill, 2001), og mangel på tilrettelegging kan derfor ha store konsekvenser for 

barn med komorbide psykiske vansker. Tilrettelegging og forebygging i disse tilfellene kan 

også være utfordrende da problemene er sammensatte og komplekse. Forskning på effekt av 

behandling har vist at komorbide lidelser bør behandles samtidig, ikke hver for seg, da 

problemene gjerne er sammensatte og komplekse (Egger & Angold, 2006). Dette vil også 

gjøre tilrettelegging og forebygging av komorbide vansker vanskelig. Derfor er det viktig at 

forebygging er forankret i en god forståelse av hvorfor komorbiditet oppstår, slik at den rettes 

mot årsakene til komorbide psykiske vansker heller enn symptomene. 

Denne studien fokuserer på komorbiditet mellom to overordnede, og blant de mest vanlige, 

former for psykiske vansker i barne- og ungdomstiden. Her har vi derfor valgt å se på 
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internaliserende og eksternaliserende vansker. Komorbiditet vil først bli drøftet innenfor 

internaliserende vansker og tilhørende symptomgrupper, deretter innenfor eksternaliserende 

vansker og tilhørende symptomgrupper. Dernest drøftes komorbiditet på tvers av de to 

kategoriene. Hvordan henger disse to ulike formene for psykiske vansker sammen? Formålet 

er blant annet å undersøke felles risikofaktorer for internaliserende og eksternaliserende 

vansker, og om disse kan relateres til komorbiditet mellom eksternaliserende og 

internaliserende vansker hos barn.   

1.2 Begreper og definisjoner 

Det finnes ulike oppfatninger om hva komorbiditet innebærer og hvilken nytteverdi begrepet 

har innen utviklingspsykologien. Til tider brukes begrepet synonymt med «samtidig 

forekomst» eller «samvarians», mens andre trekker et klart skille mellom disse.  

Komorbiditet kan ifølge Thapar og Rutter (2015) referere til sitasjoner der en person har to 

eller flere separate eller uavhengige lidelser. Videre påpeker Kaplan, Crawford, Cantell, 

Kooistra, og Dewey (2006) at dette først og fremst sikter til en assossiasjon i tid, der to 

uavhengige lidelser oppstår samtidig eller sekvensielt. Både Thapar og Rutter (2015) og 

Kaplan og kolleger (2006) mener det er viktig å skille mellom «komorbiditet» og «samtidig 

forekomst» (co-occurence). Komorbiditet bør kun brukes når man snakker om assosiasjoner 

mellom separate lidelser, og bør ikke benyttes på symptomnivå. Dette begrunnet de med at én 

lidelse kan medføre flere ulike symptomer, og at det å forveksle samtidig forekomst av 

symptomer med komorbiditet ikke gir mening (Kaplan et al., 2006; Thapar & Rutter, 2015). 

Kaplan og kolleger (2006) gikk ett steg videre og hevdet begrepet «komorbiditet» har liten 

relevans i utviklingspsykologien fordi det utelukker muligheten for kausale sammenhenger 

mellom lidelser. De foreslo at man ville være bedre tjent med «samtidig forekomst» da dette 

kan brukes uavhengig om lidelsene assosieres med separate eller felles faktorer.  

Andre derimot, later til å mene at en kausal link er en nødvendig forutsetning for 

komorbiditet. For eksempel påpeker Waschbusch (2002) at før vi kan avgjøre om en lidelse er 

komorbid med en annen, må de to være observert å sammenfalle oftere enn hva tilfeldigheter 

ville tilsi. Dette er først når man har et tilstrekkelig grunnlag for å betrakte lidelsene som to 

distinkte enheter, for eksempel ved å vise til separate utviklingsløp og ulike konsekvenser. 

Dersom disse kriteriene oppfylles, er det grunn til å anta at noe ligger bak og forårsaker 
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komorbiditet. Dette kan blant annet være et felles genetisk grunnlag, delte eller korrelerte 

risikofaktorer i miljøet, eller en direkte kausal link der den ene lidelsen leder til den andre. Et 

eksempel på dette er Lahey og Waldman (2012) som konkluderte at atferdsforstyrrelse må 

ansees som en distinkt lidelse, både på et fenotypisk og etiologisk nivå, til tross for høy 

korrelasjon med andre lidelser. Forfatterne antok korrelasjonen skyldtes utbredt genetisk 

pleiotropi. Pleiotropi refererer til prosesser der én genetisk faktor kan påvirke flere, 

tilsynelatende urelaterte, trekk hos barnet (Rutter, 2008). På denne måten kan barnet 

disponeres for en rekke forskjellige psykiske vansker.  

Overlapp i årsaks- eller risikofaktorer trenger altså ikke utelukke muligheten for å se på to 

lidelser som separate konstrukt, men tvert imot hjelpe oss å forstå hvorfor forskjellige lidelser 

sammenfaller. På samme måte var Rutter (1997) opptatt av at den samme risikofaktoren kan 

være involvert i flere forskjellige årsaksprosesser. Dette betyr at selv om man identifiserer et 

felles grunnlag for utvikling av flere psykiske vansker, kan årsaksmekanismene, 

utviklingsforløpet og effektene være ulike.  

1.3 Komorbide psykiske vansker 

Symptomer på psykiske vansker hos barn blir ofte delt inn i kategoriene eksternaliserende 

vansker og internaliserende vansker  (Achenbach et al., 2016). Denne to-delingen har fått 

relativt god empirisk støtte, blant annet fordi den reflekterer observerte mønstre i 

komorbiditet (Carragher, Krueger, Eaton, & Slade, 2015). For eksempel har man ofte 

observert stor overlapp i symptomer mellom atferdsvansker, opposisjonell atferd og 

oppmerksomhetsvansker/hyperaktiv atferd på den ene siden (eksternaliserende vansker), og 

mellom ulike angst- og depresjonslidelser på den andre (internaliserende vansker). Dette antar 

man skyldes at lidelsene innenfor de to kategoriene deler et sett av genetiske og miljømessige 

risikofaktorer, og man snakker derfor om en internaliserende faktor og en eksternaliserende 

faktor (Cosgrove et al., 2011; Krueger, McGue, & Iacono, 2001). Videre påpekte Goodman, 

Lamping, og Ploubidis (2010) at det kan være en fordel å operere med overordnede 

kategoriene fremfor spesifikke lidelser, spesielt når man undersøker psykiske vansker i 

lavrisikogrupper. Hos slike utvalg kan individene oppleve betydelige vansker sammenlignet 

med normen, uten å oppfylle alle kriterier for fullskalerte diagnoser.   
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1.3.1 Komorbiditet innenfor internaliserende vansker 

Internaliserende vansker kan ifølge Achenbach et al. (2016) forstås som en overordnet 

betegnelse for symptomer på angst, depresjon og andre emosjonelle vansker. Disse 

symptomene forekommer ofte samtidig. For eksempel viser forskning at depresjon ofte 

oppstår sammen med andre internaliserende vansker (Angold, Costello, & Erkanli, 1999; 

Avenevoli, Stolar, Li, Dierker, & Ries Merikangas, 2001; Cummings, Caporino, & Kendall, 

2014). Særlig ser det ut til at symptomer på depresjon hos unge ofte sammenfaller med 

symptomer på angst (Angold & Costello, 1993; Essau, 2008).  

Man har forsket mye på komorbiditet mellom angst og depresjon og flere indikerer at 

komorbiditet kan relateres til mer alvorlige symptomer og behandlingsmotstand (Melton, 

Croarkin, Strawn, & Mcclintock, 2016), og kraftigere reduksjon i generell fungering 

(Wittchen, Kessler, Pfister, Höfler, & Lieb, 2000). Her ser man også at unge med depresjon 

ofte har komorbide angstsymptomer, men at unge med angst ikke like ofte har komorbide 

depresjonssymptomer. Dette er blitt forklart med at angst kan oppstå tidlig i barndommen, 

mens depresjon vanligvis setter inn i overgangsfasen til tenårene (Cummings et al., 2014). For 

eksempel rapporterte Fichter, Quadflieg, Fischer, og Kohlboeck (2010) at overgang fra 

angstsymptomer til depressive symptomer var vanligere enn å gå fra depresjon til angst. 

Samtidig viser en litteraturgjennomgang av Cummings et al. (2014) at forholdet mellom angst 

og depresjon kan variere avhengig av hvilke undergrupper av symptomer det er snakk om. 

Det er generell enighet om at angst og depresjon utgjør to distinkte men korrelerte lidelser, og 

at komorbiditet er relatert til et delt etiologisk grunnlag (Kessler et al., 2008). For eksempel 

har internaliserende vansker hos barn blitt relatert til negativ affekt og depresjon hos foreldre 

(Garber & Weersing, 2010). Dette kan tolkes som uttrykk for en genetisk sårbarhet for 

generelle emosjonelle vansker. Hvorvidt dette uttrykkes som angst eller depresjon kan 

avhenge av andre risikofaktorer i barnets oppvekstmiljø, samt når disse faktorene inntreffer. 

Samtidig ser man at engstelige eller deprimerte mødre oftere benytter en kontrollerende og 

avvisende foreldrestil (Lovejoy, Graczyk, O'Hare, & Neuman, 2000). Disse foreldestilene er 

korrelert med både angst og depresjon hos barnet (Rapee, 1997), og kan derfor utgjøre en 

risiko for samtidige vansker. Disse prosessene vil sannsynlig også inkludere individuelle 

risikofaktorer hos barnet, som for eksempel skjevheter i oppmerksomhet, 

informasjonsprosessering og attribusjon (Garber & Weersing, 2010).  
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1.3.2 Komorbiditet innenfor eksternaliserende vansker 

Ifølge Achenbach et al. (2016) refererer begrepet eksternaliserende  vansker til symptomer på 

diverse atferdsproblemer, opposisjonell atferd og oppmerksomhets- og 

hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD), og igjen ser det ut til at ulike symptomer ofte 

forekommer samtidig. Komorbiditet mellom ulike typer eksternaliserende vansker har fått 

mye oppmerksomhet innen forskning (Beauchaine et al., 2010). Tidlig utbrudd av 

eksternaliserende vansker i barndommen har vist å øke risiko for antisosiale tendenser og 

rusmisbruk i tenårene og voksen alder (Lahey & Waldman, 2012; Murray & Farrington, 

2010; Taylor, Chadwick, Heptinstall, & Danckaerts, 1996), hvilket medfører store sosiale og 

økonomiske belastninger også for samfunnet.  

Komorbiditet ser ut til å forekomme svært ofte mellom eksternaliserende vansker som 

atferdsproblemer, ADHD og opposisjonell atferd hos barn og unge (Angold et al., 1999; 

Beauchaine et al., 2010). Dette kan blant annet skyldes stor overlapp i risikofaktorer for de 

ulike type vanskene (Boden, Fergusson, & Horwood, 2010). Man har også definert enkelte 

høyrisiko-grupper der forekomsten og alvorsgraden av komorbide eksternaliserende vansker 

er særlig stor (Scott, 2015). Disse omfatter blant annet barn utsatt for mishandling, oppvokst i 

institusjonsboliger eller fosterhjem, barn med intellektuelle vansker, ungdomskriminelle, og 

samfunn med lavsosioøkonomisk standard. Ettersom disse miljøene eksponerer barnet for 

flere risikofaktorer kan det tenkes at barnet står i fare for å utvikle komorbide 

eksternaliserende vansker.  

Komorbiditet blant eksternaliserende vansker viser også en viss grad av kontinuitet. I følge 

Morgan et al. (2016) øker risikoen for å utvikle alvorlige symptomer på komorbide 

eksternaliserende vansker dersom barnet ofte demonstrerer denne type atferd i barnehagen. 

Beauchaine et al. (2010) presenterte en modell for heterotypisk kontinuitet der de legger stor 

vekt på arvemekanismer, spesielt trekk-impulsivitet (trait impulsivity), som årsaken til 

komorbide eksternaliserende vansker. Dette kan stemme med at atferdsproblemer, 

opposisjonell atferd og ADHD generelt assosieres med dårlig selvregulering (Scott, 2015). 

Heterotypisk kontinuitet innebærer at symptomene kan endre seg med alderen, men at de 

underliggende vanskene er de samme. I følge denne modellen kan trekk-impulsivitet 

forårsake hyperaktiv og impulsiv atferd (ADHD) allerede i spedbarnsalder, hvilket kan 

utvikle seg til opposisjonell og trassig atferd i førskolealder, og deretter atferdsproblemer i 

tidlig skolealder.  
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Modellen til Beauchaine et al. (2010) kan være en forklaring på sekvensiell heterotypisk 

komorbiditet innen eksternaliserende vansker, og støttes av studier der komorbide 

eksternaliserende vansker ikke assosieres med flere genetiske risikofaktorer enn enkeltstående 

vansker (Anney et al., 2008). Modellen understreker også at utviklingen av heterotypiske 

komorbide vansker avhenger av miljøfaktorer som foreldres oppdragelsesstil, innflytelse fra 

vanskelige jevnaldrende, og vold og kriminalitet i nærmiljøet Andre miljøfaktorer relatert til 

eksternaliserende komorbiditet inkluderer familiens sosioøkonomiske status, mødre som sliter 

med rusproblemer og/eller depresjon, og bruk av fysisk avstraffelse i barneoppdragelse 

(Morgan et al., 2016). Som hos internaliserende vansker ser man igjen hvordan komorbiditet, 

denne gangen blant eksternaliserende vansker, kan skyldes et generelt genetisk grunnlag, der 

alder og miljøfaktorer er med på å avgjøre det fenotypiske uttrykket til de ulike diagnosene.  

1.3.3 En to-faktor-modell for eksternaliserende og internaliserende 

vansker 

Forskningen presentert ovenfor søker å illustrere at det finnes godt grunnlag for en to-faktor-

modell innen psykopatologi, der psykiske lidelser attribueres til en generell eksternaliserende 

og en generell internaliserende faktor. Lidelser av typen atferdsproblemer, ADHD og 

opposisjonell atferd kan betraktes som ulike dimensjoner av den samme underliggende 

eksternaliserende faktoren som (Cosgrove et al., 2011), i interaksjon med miljø og barnets 

egenskaper, kan dette resultere i ulike diagnoser. Samtidig blir lidelser av typen angst og 

depresjon forstått som ulike dimensjoner av en underliggende internaliserende faktor 

(Cosgrove et al., 2011), skjønt de genetiske og miljømessige faktorer som opererer her vil 

trolig være forskjellig fra de som opererer hos eksternaliserende vansker.  

Det har imidlertid blitt observert komorbiditet også på tvers av de to kategoriene (Cosgrove et 

al., 2011; Lee & Stone, 2012; Subbarao et al., 2008). For eksempel har det blitt funnet at 

depresjonslidelse var mer korrelert med eksternaliserende vansker enn andre internaliserende 

vansker hos ungdom (Cosgrove et al., 2011). Dette står i kontrast til den samme forskningen 

som finner bevis for at internaliserende og eksternaliserende vansker tilhører forskjellige 

konstrukt (Lee & Stone, 2012). Cosgrove et al. (2011) testet derfor om psykopatologi hos 

barn kunne forklares av én enkelt, bred faktor, men denne modellen var ikke like representativ 

som to-faktor-modellen. De konkluderte dermed at internaliserende og eksternaliserende 

vansker tilhører to separate men korrelerte faktorer. Dette gjør det interessant å undersøke 
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hvilke risikofaktorer predikerer eksternaliserende og internaliserende vansker, og om dette 

kan være årsaken til komorbide eksternaliserende og internaliserende vansker.    

1.3.4 Komorbide eksternaliserende og internaliserende vansker  

Komorbiditet mellom eksternaliserende og internaliserende vansker er noe lavere enn 

komorbiditeten observert innad i de to kategoriene, men den er fortsatt substansiell. Dette 

gjelder særlig kliniske utvalg hvor enkelte lidelser, som depresjonslidelser eller ADHD, 

forekommer samtidig med andre vansker oftere enn de forekommer alene (Ollendick, Jarrett, 

Grills-Taquechel, Hovey, & Wolff, 2008).  

Barn med eksternaliserende vansker virker mer disponert for internaliserende vansker 

gjennom tidlig og midten av barndommen enn barn generelt (Angold et al., 1999). For 

eksempel fant Polier, Vloet, Herpertz-Dahlmann, Laurens, og Hodgins (2012) at grupper av 

barn diagnostisert med atferdsproblemer også hadde en høy prevalens av internaliserende 

vansker. ADHD-symptomer har for det meste blitt studert i forhold til andre eksternaliserende 

vansker, til tross for at man har sett moderat komorbiditet med internaliserende vansker hos 

barn og ungdommer (Ollendick et al., 2008). Imidlertid viste en metaanalyse av Angold et al. 

(1999) at studier som har sett på ADHD og komorbide internaliserende vansker hos barn 

rapporterer stor variasjon i frekvens. Nyere studier derimot viser at barn med ADHD hadde en 

tredoblet risiko for angstlidelser, og en firedoblet risiko for depresjonslidelser, sammenlignet 

med kontrollgruppen uten ADHD (Yoshimasu et al., 2012). I følge Chen et al. (2015) kan 

komorbiditet mellom ADHD og internaliserende vansker relateres til et delt etiologisk 

grunnlag, basert på resultater der en femtedel av den genetiske variansen i ADHD-symptomer 

deles med angst/depresjons-symptomer.  

Når det gjelder internaliserende vansker har depresjon til tider vist høy komorbiditet med 

eksternaliserende vansker, skjønt også her er det stor variasjon i frekvens (Ollendick et al., 

2008). I metaanalysen til Angold et al. (1999) varierte frekvens hos studier på depresjon og 

komorbide eksternaliserende vansker hos unge så mye som fra null til 79%. Man har også 

funnet betydelig komorbiditet mellom angst og eksternaliserende vansker. Selv om angst hos 

unge primært ser ut til å sammenfalle med andre internaliserende lidelser (Ollendick et al., 

2008), er den rapporterte forekomsten av komorbide eksternaliserende vansker hos denne 

gruppen tre ganger høyere enn ved tilfeldigheter (Angold et al., 1999).  
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Overgangen fra barndom til tenårene er en tid der man ser store endringer i forekomst av 

psykiske vansker (Nivard et al., 2016). Forekomsten av eksternaliserende vansker går ofte ned 

i løpet av barndommen, mens internaliserende vansker viser en kraftig økning i starten av 

ungdomsalderen (Costello, Copeland, & Angold, 2011). Man har imidlertid sett at vedvarende 

eksternaliserende vansker i barndommen kan predikere internaliserende symptomer i tidlig 

voksen alder (Kjeldsen et al., 2016; Zoccolillo, 1992). For eksempel fant Burke, Hipwell, og 

Loeber (2010) at opposisjonell atferdsforstyrrelse i barndommen predikerte senere depresjon 

hos jenter. Dette mente de skyldtes negativ affekt, hvilket er vanlige symptomer ved 

opposisjonell atferd. Motsatt har også internaliserende vansker vist seg å predikere 

eksternaliserende vansker (Lilienfeld, 2003). For eksempel har sosial fobi i barndommen blitt 

relatert til økt sannsynlighet for atferdsproblemer i tenårene (Beidel et al., 2007). Samlet ser 

det ut som at barn med eksternaliserende vansker opplever økt risiko for å utvikle en rekke 

andre internaliserende vansker, og motsatt.  

Man har videre diskutert om studier på utvikling av komorbiditet gjør best i å fokusere på 

symptomgrupper eller overordnede kategorier for psykiske vansker. I følge Nivard et al. 

(2016) kan det å undersøke overlapp i symptomgrupper hjelpe vår forståelse av komorbiditet 

på et overordnet nivå, fordi man har sett forskjeller i hvordan de ulike lidelsene er relatert. For 

eksempel fremstår angst-symptomer enkelte ganger som en beskyttende faktor mot utvikling 

av komorbide atferdsvansker (Lilienfeld, 2003). Videre fremstår barn med depressive 

symptomer mer disponert for komorbide eksternaliserende vansker, enn barn med angst-

symptomer (Angold et al., 1999). Når man studerer årsaker til komorbiditet mellom 

overordnede kategorier av psykiske vansker (som internaliserende og eksternaliserende 

vansker) kan det altså være nyttig om man også undersøker forholdet mellom de 

underordnede gruppene av symptomer. 

Alvorsgrad av symptomer 

Samtidige eksternaliserende og internaliserende vansker har blitt assosiert med økt alvorsgrad 

av symptomer (Nivard et al., 2016). Det er imidlertid stor variasjon på funnene. I studien 

nevnt ovenfor fant Polier et al. (2012) at gutter med komorbide internaliserende vansker 

hadde mer alvorlige eksternaliserende symptomer enn guttene som kun hadde 

eksternaliserende vansker. Lignende fant Kendall, Brady, og Verduin (2001) at barn med en 

primær angstlidelse og komorbide eksternaliserende vansker demonstrerte mer alvorlige 

internaliserende symptomer sammenlignet med barna som kun hadde en angstlidelse. På den 
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andre siden rapporterte Nigg (2006) at barn med atferdsproblemer og komorbid angst led 

færre belastninger enn barn med atferdsproblemer alene. Sistnevnte stemmer med hva 

Lilienfeld (2003) sa om hvordan komorbid angst kan opptre som beskyttende faktor, og 

illustrerer hvordan effekten av komorbiditet kan variere avhengig av hvilke symptomgrupper 

som sammenfaller.   

Andre igjen finner ingen forskjell mellom komorbide og enkeltstående vansker. Fanti og 

Henrich (2010) undersøkte grupper av barn med eksternaliserende eller internaliserende 

vansker, og en gruppe med både internaliserende og eksternaliserende vansker, der 

symptomene vedvarte over en 10-års-periode. Alle gruppene viste økt sannsynlighet for å 

utvikle risikoatferd og diverse problemer med jevnaldrende (være asosial, bli avvist av 

jevnaldrende, omgås vanskelige jevnaldrende) i tidlig ungdomsårene. Også Ingoldsby, Kohl, 

McMahon, Lengua, og Group (2006) fant små forskjeller hos barn med komorbide 

atferdsproblemer og depresjon, sammenlignet med barn med atferdsproblemer alene. Derimot 

viste barn i den komorbide gruppen signifikant dårligere tilpasning sammenlignet med barn 

med depresjon alene.  

Det finnes også varierende bevis for hvorvidt komorbide forstyrrelser påvirker behandling av 

en primær lidelse. I følge en oversiktsartikkel av Ollendick et al. (2008) ser det ikke ut til at 

komorbiditet hverken predikerer eller modererer utfall av behandling, muligens med unntak 

av depresjonslidelse. Allikevel er det bred enighet om at intervensjoner eller behandling bør ta 

høyde for potensielle komorbide vansker, med fokus på hvilke mekanismer som opererer 

mellom dem (Drabick et al., 2010; Newman, Moffitt, Caspi, & Silva, 1998; Nivard et al., 

2016). Det fleste studier på overlapp av internaliserende og eksternaliserende vansker er 

basert på grupper av barn med enten alvorlige symptomer eller diagnoser. Det er imidlertid 

også interessant, særlig innenfor et forebyggingsperspektiv, å undersøke om overlapp mellom 

symptomer på internaliserende og eksternaliserende vansker oppstår før det blir alvorlig.  

1.3.5 Kjønnsforskjeller 

Man finner som regel store forskjeller hos gutter og jenter når det gjelder forekomst og type 

psykiske vansker (Rutter, Caspi, & Moffitt, 2003). Eksternaliserende vansker ser ut til å 

forekomme oftere og med høyere stabilitet hos gutter, mens det samme gjelder for jenter og 

internaliserende vansker (Lee & Stone, 2012; Nivard et al., 2016). For eksempel viser gutter 

en større tendens for tidlig utbrudd av opposisjonell atferd og atferdsvansker (Beauchaine et 
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al., 2010), mens jenter viser høyere kontinuitet av depresjon (Costello et al., 2011). Etter hvert 

som man nærmere seg tenårene vil prevalens av eksternaliserende vansker synke ettersom 

barnet lærer mer konstruktive former for konfliktløsning (Fanti & Henrich, 2010). Denne 

reduksjonen ser også ut til å akkompagneres av en reduksjon i kjønnsforskjeller (Ingoldsby et 

al., 2006). Internaliserende vansker er ikke like prevalent som eksternaliserende vansker i 

tidlig barndom, men ser derimot til å øke i prevalens og alvorsgrad i starten av tenårene 

(Gulley, Hankin, & Young, 2016). Denne trenden viser seg særlig hos jenter (Fanti & 

Henrich, 2010).  

Selv om eksternaliserende vansker forekommer oftere hos gutter enn jenter, finner man at 

jenter viser mer alvorlige symptomer når atferdsproblemer først inntreffer. Dette blir gjerne 

referert til som et kjønnsparadoks (Loeber & Keenan, 1994).  

Når det gjelder komorbiditet ser gutter ut til å være mest utsatt for komorbide 

eksternaliserende og internaliserende vansker (Zoccolillo, 1992). Man ser imidlertid at blant 

barn med eksternaliserende vansker har jenter en større sannsynlighet for komorbide 

internaliserende vansker (Lehto-Salo, Närhi, Ahonen, & Marttunen, 2009; Polier et al., 2012; 

Wiesner, Kim, & García Coll, 2006). Dette kan blant annet skyldes en kombinasjon av at 

jenter er mer disponert for internaliserende vansker (Fanti & Henrich, 2010), og at 

eksternaliserende kan predikere senere internaliserende vansker (Angold et al., 1999). 

Sammenhengen mellom komorbiditet og økt alvorsgrad av symptomer ser ut til å være den 

samme hos gutter og jenter (Polier et al., 2012).  

1.4 Risikofaktorer og komorbiditet 

Komorbiditet mellom psykiske vansker fra to angivelig distinkte kategorier forekommer for 

ofte til at man kan avskrive det som et produkt av ren tilfeldighet (Caron & Rutter, 1991; 

Carragher et al., 2015). Dette betyr at det må være en grunn til at eksternaliserende og 

internaliserende vansker overlapper. Videre rapporterte Kessler et al. (1994) at forekomsten 

ser ut til å være særlig høy hos en mindre gruppe (1/6) av populasjonen. Dette kan mulig 

støtte hypotesen om at det kan være en eller flere felles årsaksmekanismer som gjør at enkelte 

grupper er særlig utsatt for multiple psykiske vansker.  

Flere forskjellige årsaker til komorbiditet har blitt presentert. Lilienfeld (2003) grupperer de 

ulike årsakene til komorbiditet etter metodologiske årsaker og substansielle årsaker. 
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Førstnevnte forstår komorbiditet som et resultat av diagnostiske kriterier eller refereringsbias, 

mens sistnevnte omfatter forklaringer som at én lidelse medfører utvikling av en annen eller 

peker på delte etiologiske faktorer. Blant disse to kategoriene er det de substansielle årsaker 

som samsvarer med hva Caron og Rutter (1991) hevdet kunne ligge bak og forårsake «ekte 

komorbiditet», nemlig delte risikofaktorer, overlapp i risikofaktorer eller at en lidelse øker 

risiko for en annen. Metodologiske årsaker derimot medfører kun «tilsynelatende 

komorbiditet» og kan ikke representere faktiske forhold (Caron & Rutter, 1991).  

Fergusson, Lynskey, og Horwood (1996) undersøkte ulike årsaker til komorbiditet mellom 

atferdsproblemer og affektive vansker hos tenåringer. De fant ingen støtte for en direkte 

kausal assosiasjon der internaliserende vansker fører til eksternaliserende vansker eller 

motsatt. Derimot fant de at komorbiditet i stor grad skyldtes felles eller korrelerte 

risikofaktorer. På den andre siden fant Lee og Stone (2012) støtte for en gjensidig 

forsterkende effekt mellom internaliserende og eksternaliserende vansker. Dette forholdet var 

imidlertid mediert av et negativt selvkonsept (negative self-concept), og kan derfor stemme 

med konklusjonen til Fergusson et al. (1996) der komorbiditet mellom internaliserende og 

eksternaliserende vansker assosieres med felles risikofaktorer. Dette stemmer også overens 

med generell forskning fra utviklingspsykologien der det viser seg at det ofte er de samme 

årsakene som har utgjort en risiko for internaliserende og eksternaliserende vansker. Overlapp 

av risikofaktorer og årsaks-prosesser kan forklare hvorfor symptomer på emosjonelle og 

atferdsmessige vansker oppstår samtidig (Fanti & Henrich, 2010). Krueger (1999) hevdet 

forskningen vil tjene på å rette fokus mot disse prosessene, heller enn de ulike utfallene 

separat. Ved å forstå underliggende mekanismer bak komorbide forstyrrelser er man bedre 

rustet til å utvikle effektive former behandling og forebygging.  

Tidligere forskning har identifisert en rekke risikofaktorer, på individ- og familie-nivå, som 

bidrar til utvikling av både internaliserende og eksternaliserende vansker. For eksempel har 

familiefaktorer som lav sosioøkonomiske status og et turbulent hjemmemiljø, samt 

individuelle faktorer som vanskelig temperament og kognitiv svikt blitt assosiert med både 

internaliserende og eksternaliserende vansker (Fanti & Henrich, 2010).  

Et viktig poeng å ta med seg er at én og samme risikofaktor kan involvere flere forskjellige 

risikoprosesser (Rutter, 1997). Dette betyr at selv om et vanskelig temperament skulle vise 

seg å utgjør en risikofaktor for både internaliserende så vel som eksternaliserende vansker, 

kan årsaksmekanismene i de to tilfellene være forskjellige. For å forstå hvorfor komorbiditet 
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oppstår er det altså ikke nok å simpelthen identifisere felles risikofaktorer dersom man ikke 

også undersøker mekanismene de virker gjennom. Dette poenget gjenspeiles i resultatene til 

Fanti og Henrich (2010) som fant at de samme negative utviklingsprosessene så ut til å være 

assosiert med både komorbide og enkeltstående eksternaliserende og/eller internaliserende 

vansker hos barn. Det som skilte ut den komorbide gruppen var at disse barna opplevde 

høyere nivåer av risikofaktorer.  

1.4.1 Inhibering målt ved interferenskontroll 

Inhibering er definert under eksekutivfunksjoner, hvilket referere til mentale prosesser 

involvert i bevisst kontroll av tanker og handlinger (Liebermann, Giesbrecht, & Müller, 

2007). Svikt i eksekutive funksjoner har gjentatte ganger blitt assosiert med både 

eksternaliserende og  internaliserende vansker (Eisenberg et al., 2009; Hughes & Ensor, 2011; 

Kusche, Cook, & Greenberg, 1993; Nigg, 2000; Woltering, Lishak, Hodgson, Granic, & 

Zelazo, 2016).  

Inhibering omfatter evnen undertrykke én handling til fordel for en annen (Liebermann et al., 

2007). Dette er viktig får å kunne tilpasse atferd etter sosial kontekst og personlige mål 

(Barkley, 1997; Fischer, Barkley, Smallish, & Fletcher, 2005). Dårlig inhibering kan utgjøre 

en risikofaktor for eksternaliserende og internaliserende vansker (Eisenberg et al., 2009). For 

eksempel kan det føre til sosialt uakseptabel atferd og negative sosiale interaksjoner, hvilket 

igjen kan føre til eksternaliserende og internaliserende vansker. Inhibering som et overordnet 

begrep kan ikke måles direkte men involverer flere ulike prosesser. Sammenhengen mellom 

inhibering og psykiske vansker hos barn kan variere avhengig av hvilke inhiberings-prosesser 

man måler. For eksempel fant Livesey, Keen, Rouse, og White (2006) en signifikant moderat 

sammenheng mellom eksternaliserende vansker og inhibering målt ved en modifisert Stroop-

test, men ikke ved bruk av stop-signal-test. Forfatterne tok dette for å bety at inhibering hos 

barn involverer korrelerte men separate prosesser.  

I denne studien var vi spesielt interessert i hvordan interferenskontroll relateres til 

eksternaliserende og internaliserende vansker hos barn. Interferenskontroll er antatt å måle en 

bred form for inhibering som også involverer arbeidsminne og motorkontroll (Nigg, 2000). 

Mer spesifikt er interferenskontroll en viktig komponent i responsinhibering (Barkley, 1997). 

God interferenskontroll innebærer at man kan ignorere forstyrrende informasjon (såkalt 

interferens) som kommer i konflikt med ønsket respons (Zysset, Müller, Lohmann, & von 



13 

 

Cramon, 2001). Dette krever også at man kan skille mellom relevant og irrelevant 

informasjon, samt at man er rask til å reagere. Interferenskontroll benyttes ofte i forbindelse 

med oppgaver der deltager er nødt til å ignorere irrelevant stimuli, løse konflikt mellom to 

konkurrerende stimulus-responser, og redusere responstid.  

Interferenskontroll og eksternaliserende vansker 

Interferenskontroll har fått mye oppmerksomhet innen forskning på eksternaliserende vansker 

(Nigg, 2000). Ifølge Barkley (1997) utgjør interferenskontroll en av tre komponenter i 

responsinhibering: undertrykke en dominerende respons, stoppe en pågående respons, og 

hindre interferens. Svikt i en eller flere av disse komponentene har blitt foreslått som årsaken 

bak flere former for eksternaliserende vansker (Oosterlaan, Logan, & Sergeant, 1998). 

Samtidig kan det godt tenktes at interferenskontroll er ulikt relatert til de forskjellige 

symptomgruppene for eksternaliserende vansker. For eksempel foreslo Lynam (1998) at det 

var kombinasjonen sterke ADHD-symptomer og sterke symptomer på atferdsproblemer som 

er assosiert med dårlig responsinhibering. Her målte de ikke spesifikt interferenskontroll. Det 

gjorde derimot Thorell og Wåhlstedt (2006), som fant at lav interferenskontroll primært var 

assosiert med ADHD-symptomer fremfor andre eksternaliserende vansker. Dette stemmer 

med Berlin og Bohlin (2002) som rapporterte at forholdet mellom interferenskontroll og 

atferdsproblemer hos førskolebarn mistet signifikans ved kontroll for hyperaktivitet. 

Forholdet mellom interferens og hyperaktivitet derimot forble signifikant etter kontroll for 

atferdsproblemer. Dette kan indikere at sammenhengen mellom lav interferenskontroll og 

eksternaliserende vansker skyldes et overlapp symptomer på eksternaliserende vansker 

(Thorell & Wåhlstedt, 2006). Basert på disse studiene kan lav interferenskontroll tenkes å 

utgjøre en risiko for eksternaliserende vansker hos barn og unge.  

Interferenskontroll og internaliserende vansker 

Mens eksternaliserende vansker utelukkende assosieres med dårlig interferenskontroll, kan 

det virke som internaliserende vansker er assosiert med både høy og lav interferenskontroll. 

For eksempel har ekstremt høye nivåer av responsinhibering blitt assosiert med angstlidelser 

hos barn (Oosterlaan et al., 1998; Oosterlaan & Sergeant, 1996). Dette kan indikere at for god 

interferenskontroll kan øke risikoen for internaliserende vansker. Andre studier derimot finner 

at angst er relatert til dårligere interferenskontroll (Derakshan & Eysenck, 2009; Eysenck, 

Derakshan, Santos, & Calvo, 2007). Depresjon har også blitt assosiert med dårligere 
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interferenskontroll (Snyder, 2013). For eksempel fant Stordal et al. (2004) signifikante 

gruppeforskjeller i inhibering (målt ved Stroop-test) hos deprimerte og ikke-deprimerte 

utvalg. Deprimerte hadde høyere interferens, altså dårligere interferenskontroll. Med andre 

ord er det uklart om det er høy eller lav interferenskontroll som øker risiko for 

internaliserende vansker. Kan hende er internaliserende vansker assosiert med tendenser til 

både sterk og svak interferenskontroll. Dette støttes av Carlson og Wang (2007) som fant at 

emosjonsregulering opererer best innenfor middels nivåer av inhibering.   

Interferenskontroll: En felles prediktor? 

Kan hende er en generell svikt i eksekutivfunksjoner best egnet for å forklarer generelle 

psykiske vansker hos barn (Stordal et al., 2005). Dette underbygges av forskning som viser at 

eksekutivfunksjoner opererer i samspill med hverandre (Best, Miller, & Jones, 2009; Carlson, 

2005). Samtidig er det interessant å undersøke dette på et underordnet nivå for å se om mer 

spesifikke eksekutivfunksjoner, som interferenskontroll, kan predikere både internaliserende 

og eksternaliserende vansker hos barn. I så tilfelle kan kanskje dårlig interferenskontroll 

utgjøre en felles risikofaktor som påvirker samvariansen dem imellom. Videre, dersom disse 

forholdene oppstår hos ikke-kliniske grupper, kan kanskje dårlig interferenskontroll være en 

tidlig bidragsyter til senere komorbide lidelser.  

1.4.2 Foreldres utdanning 

Sosioøkonomiske status (SES) er ofte en av miljøfaktorene som går igjen som en risikofaktor 

for symptomer på både internaliserende og eksternaliserende vansker (Cosgrove et al., 2011; 

Fanti & Henrich, 2010). SES innebærer som oftest en kvantifisering av familieinntekt, 

foreldres utdanning, eller yrke (Bradley & Corwyn, 2002). Studier som inkluderer mer enn ett 

SES-mål har vist at foreldres utdanning er blant de sterkeste prediktorene på barnets kognitive 

utvikling og akademiske kompetanse (Bradley & Corwyn, 2002; Merikangas et al., 2010; 

Perna, Bolte, Mayrhofer, Spies, & Mielck, 2010).  

Foreldreutdanning og barns psykiske vansker kan blant annet være relatert via stress og 

belastninger assosiert med en lav SES (Reiss, 2013). For eksempel kan lav SES øke risiko for 

underernæring og begrenset tilgang på helsetjenester (Bradley & Corwyn, 2002). Slike 

faktorer kan påvirke utviklingen av barnets hjernestrukturer og således øke risiko for 

internaliserende og eksternaliserende vansker (Noble et al., 2015; Stevens, Lauinger, & 
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Neville, 2009). Lav SES er også assosiert med enkelte trekk ved forelder-barn-interaksjonen, 

for eksempel fiendtlig og inkonsekvent foreldrestil, mindre involverte foreldre, lavere 

sensitivitet og mindre kognitiv stimulering (Jenkins, Madigan, & Arseneault, 2015). 

Avhengig av barnets eget temperament vil dette kunne prege barnets kognitive utvikling og 

sosiale tilpasning, og potensielt øke risiko for eksternaliserende og internaliserende vansker 

(Bøe, Hysing, Skogen, & Breivik, 2016). Det kan også hende en genetisk predisposisjon for 

psykiske vansker øker sannsynlighet for foreldre med lav utdanning, samt internaliserende og 

eksternaliserende vansker hos barn (Reiss, 2013). En slik predisposisjon vil også kunne 

trigges av belastningene assosiert med lavere SES (Reiss, 2013).    

Samtidig ser det ut til å eksistere uenigheter om hvorvidt foreldreutdanning er like sterkt 

assosiert med eksternaliserende og internaliserende vansker hos barn (Reiss, 2013). For 

eksempel viser resultater fra Barn i Bergen-studien at foreldreutdanning er sterkere relatert til 

eksternaliserende enn internaliserende vansker hos barn (i alder 11-13 år), som vokser opp i 

familier med lav SES (Bøe, Øverland, Lundervold, & Hysing, 2012). Her predikerte 

midlertidig fars utdanning også internaliserende vansker hos barn. Dette stemmer delvis med 

studier som utelukkende finner en assosiasjon mellom eksternaliserende vansker og 

foreldreutdanning (Huisman et al., 2010), og delvis med studier som finner en assosiasjon til 

både eksternaliserende og internaliserende vansker (Merikangas et al., 2010). Andre igjen 

rapporterer at forelderutdanning primært er relatert til internaliserende vansker (McLaughlin, 

Costello, Leblanc, Sampson, & Kessler, 2012).  

Foreldreutdanning og eksternaliserende vansker 

Davis, Sawyer, Lo, Priest, og Wake (2010) undersøkte ulike SES-prediktorer og fant at 

foreldreutdanning utgjorde en av de sterkeste prediktorene på eksternaliserende og 

internaliserende vansker hos små barn (4-5 år). Her var foreldreutdanning sterkere relatert til 

eksternaliserende vansker, hvor lavere utdanning økte risiko for mer alvorlige problemer. 

Dette kan blant annet være relatert til at eksternaliserende vansker er vanligere i denne 

aldersgruppen (Costello et al., 2011). Samtidig ble eksternaliserende og internaliserende 

vansker målt ved foreldre- og lærerrapportering, hvilket kan gjøre det vanskelig å fange opp 

symptomer på internaliserende vansker hos små barn (Reiss, 2013). Imidlertid fant Amone-

P’Olak et al. (2009) lignende resultater hos ungdommer, der mål på internaliserende og 

eksternaliserende vansker inkluderte selvrapportering. Her mistet forholdet mellom SES og 



16 

 

internaliserende vansker signifikans ved kontroll for eksternaliserende vansker, mens 

forholdet til eksternaliserende vansker forble signifikant etter kontroll for internaliserende 

vansker. Forfatterne mente en tilsynelatende assosiasjon med internaliserende vansker 

skyldtes overlapp i symptomer mellom internaliserende og eksternaliserende vansker. Skjønt 

Amone-P’Olak og kolleger (2009) ikke undersøkte spesifikke effekter av foreldreutdanning, 

samsvarer funnene med for eksempel Huisman et al. (2010) som fant at foreldreutdanning kun 

var relatert til eksternaliserende vansker, også hos ungdommer.  

Foreldreutdanning og internaliserende vansker 

Selv om flere av studiene ovenfor finner at assosiasjon mellom foreldreutdanning og 

eksternaliserende vansker er sterkere enn den mellom foreldreutdanning og internaliserende 

vansker, er ikke sistnevnte nødvendigvis ikke-eksisterende. Enkelte studier finner også 

tendenser til det motsatte. McLaughlin et al. (2012) fant at lavere utdanning hos foreldre økte 

sannsynligheten for at ungdommer rapporterte at de hadde hatt internaliserende vansker 

tidligere i livet. Samtidig fant de tendenser som viste at dersom foreldre hadde startet høyere 

utdanning (college) men ikke fullført, var det større sannsynlighet for at ungdommene 

rapporterte både internaliserende og eksternaliserende vansker tidligere i livet. Retrospektive 

studier gjør det vanskelig å si noe sikkert om årsaksforhold, skjønt disse funnene kan være i 

tråd med hypotesen om sosial seleksjons (Reiss, 2013), der en genetisk predisposisjon for 

psykiske vansker kan ha bidratt til lav foreldreutdanning og internaliserende og 

eksternaliserende vansker hos barn. Delvis i overensstemmelse med McLaughlin et al. (2012) 

fant også Wight, Botticello, og Aneshensel (2006) og Vollebergh et al. (2006) at lav SES økte 

sannsynligheten for internaliserende vansker hos ungdom, men samtidig reduserte 

sannsynligheten for eksternaliserende vansker. På den andre siden undersøkte ingen av disse 

studiene spesifikt foreldreutdanning, men brukte kombinerte mål på familiens SES.  

Foreldreutdanning: En felles prediktor? 

Forskningen presentert over indikerer at foreldreutdanning kan relateres til både 

internaliserende og eksternaliserende vansker hos barn, selv om styrken på disse 

assosiasjonene varierer. Det er godt mulig denne variasjoner skyldes en kombinasjon av 

faktorer, blant annet aldersgruppen i utvalget, og om foreldreutdanning baseres på mor, far 

eller begge. For eksempel har foreldreutdanning blitt assosiert med internaliserende vansker 
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hos barn i alderen 8-11 år, men ikke hos elder barn og ungdom i aldere 12-18 år (Von 

Rueden, Gosch, Rajmil, Bisegger, & Ravens-Sieberer, 2006). Resultatene fra Barn i Bergen-

studien viste også at spesifikt fars utdanning predikerte internaliserende vansker hos barn 11-

13 år (Bøe et al., 2012). Andre igjen rapporterer at mors utdanning har større innvirkning, 

skjønt bare dersom begge foreldres utdanning ligger under universitetsnivå (Sonego, Llácer, 

Galán, & Simón, 2013). For å undersøke om foreldreutdanning kan utgjøre en felles risiko for 

internaliserende og eksternaliserende vansker hos barn kan det derfor lønne seg om man 

inkluderer separate mål for far og mors utdanning. Det kan kanskje også være en fordel om 

psykiske vansker hos barn måles ved selvrapportering, fremfor foreldre- eller 

lærerrapportering, ettersom dette kan gjøre det lettere å fange opp tidlige symptomer på 

internaliserende vansker (Reiss, 2013). Hvis lav foreldreutdanning kan øke sannsynligheten 

for både eksternaliserende og internaliserende vansker hos barn, kan det hende denne 

risikofaktoren påvirker samvariansen mellom internaliserende og eksternaliserende vansker 

hos barn.  

1.5 Problemstillinger 

Hensikten med denne studien er å undersøke årsaker til komorbiditet mellom 

eksternaliserende og internaliserende vansker hos barn i en normalpopulasjon. Komorbiditet 

er undersøkt ved å se på samvariansen mellom eksternaliserende og internaliserende vansker, 

samt overlapp mellom symptomgrupper. Videre er årsaker til komorbiditet studert ved å 

undersøke interferenskontroll og foreldres utdanningsnivå som mulige prediktorer for 

internaliserende og eksternaliserende vansker. Det er forventet at lav interferenskontroll 

predikerer høye skårer på både eksternaliserende og internaliserende vansker hos barn. Det er 

også forventet at lav utdanning hos foreldre predikerer høye skårer på både eksternaliserende 

og internaliserende vansker hos barnet. For at en risikofaktor kan assosieres med 

komorbiditet, må endringen hos internaliserende og eksternaliserende vansker gå i samme 

retning. Motsatt, hvis internaliserende vansker synker mens eksternaliserende vansker øker, 

kan prediktoren utgjøre en felles risikofaktor, men kan ikke relateres til komorbiditet. Studien 

ser også om disse sammenhengene er moderert av kjønn. Dersom interferenskontroll eller 

foreldreutdanning predikerer både eksternaliserende og internaliserende vansker hos barn, 

undersøker vi til slutt om samvariansen mellom eksternaliserende og internaliserende vansker 

varierer i henhold til prediktorer. 
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Oppsummert skal oppgaven svare på følgende problemstillinger:   

1) Er det signifikant samvarians mellom eksternaliserende og internaliserende vansker 

hos barn i 10-12 årsalderen?  

a. Ser enkelte symptomgrupper ut til å overlappe mer enn andre?  

2) Er internaliserende og eksternaliserende vansker relatert til den samme risikofaktoren? 

a. Kan interferenskontroll predikere både internaliserende og eksternaliserende 

vansker? 

b. Kan foreldres utdanningsnivå predikere både internaliserende og 

eksternaliserende vansker? 

3) Er sammenhengene moderert av kjønn? 

4) Varierer samvariansen mellom internaliserende og eksternaliserende vansker i henhold 

til risikofaktorene? 
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2 Metode 

Datamaterialet for denne oppgaven er hentet fra forskningsprosjektet «HOPP-Læring», ledet 

av professor Per Morten Fredriksen ved Høyskolen Kristiania. Formålet med prosjektet er å 

undersøke fysiske, psykologiske og akademiske effekter av intervensjonen «Helsefremmende 

Oppvekst» (HOPP) i Horten kommune. Hensikten med HOPP er å tilrettelegge for en sunnere 

livsstil for barn og unge, øke trivsel og bedre læringsforhold ved å inkludere mer fysisk 

aktivitet og fokus på kosthold i grunnskolen (Horten Kommune, 2016).  

2.1 Design 

HOPP-Læring er et longitudinell, prospektiv studie der elevene som gikk i 1.- 6. klasse våren 

2015 følges opp med årlige datainnsamlinger frem til de er ferdige med barneskolen. Elever i 

7. klasse våren 2015 ble ikke inkludert ettersom disse startet ungdomsskolen samme høst. 

Datamaterialet består av selvrapporterte data fra foreldre og elever, samt elevenes testskårer 

som blant annet måler fysiske variabler (eks. BMI, kondisjon, blodprøver), akademiske 

prestasjoner i form av nasjonale prøver, samt kognitive, emosjonelle og atferdsmessige mål. 

Baselinemålinger ble utført våren 2015, og første oppfølging ble gjennomført i løpet av våren 

2016 (T1). Variablene av interesse for problemstillingene i denne oppgaven ble ikke målt ved 

baseline. Ergo vil denne oppgaven primært baseres på datamaterialet fra T1, som omfatter 

kognitive, emosjonelle og atferdsmessige mål. 

Innsamling av datamaterialet er i tråd med generelle forskningsetiske retningslinjer og er 

godkjent av Regional Etisk Komité (REK sør øst 2014/2064). Alle analyser har blitt utført 

med anonymiserte data hvor informasjon og resultater inkludert i publikasjoner ikke kan 

spores tilbake til den enkelte deltaker. HOPP-Læring er finansiert av Horten kommune; 

Høyskolen Kristiania, Institutt for helsefag; Odd Fellow Ordenen i Norge; Fond til etter- og 

videreutdanning av fysioterapeuter. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2021. 

2.2 Deltagere og prosedyre 

HOPP-Læring inkluderer alle barneskoler i Horten kommune, samt to kontrollskoler. 

Kontrollskolene ble valgt med hensikt om å reflektere variasjonen i sosioøkonomisk status 

blant intervensjonsskolene. Rekrutering av deltagere foregikk gjennom skolene. 
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Informasjonsskriv, inkludert skjema for informert samtykke, ble sendt ut til alle foresatte forut 

for et eget informasjonsmøte for hver av skolene. Ved T1 bestod utvalget av totalt 2807 

deltagere der 2264 (50,8% gutter) hadde gitt informert samtykke. Av disse var 1518 (51,0% 

gutter) elever ved skoler i Horten kommune, og 746 (50,4% gutter) tilhørte kontrollskolene.   

Utvalget for denne oppgaven ble begrenset til elever i 6. eller 7. klasse da kun disse trinnene 

gjennomførte testene av interesse for problemstillingene. Dette resulterte i 791 deltagere, 

jevnt fordelt på gutter (50,2%) og jenter (49,8%), i aldersspennet 10 – 12 år (M = 11,69; SD = 

0,46). Testing foregikk på skolene, og tok omtrent en uke å gjennomføre, avhengig av 

størrelsen på skolene. Grunnet skolefravær på de aktuelle testdagene ble antall deltagere på 

enkelte tester ytterligere redusert, og N for de ulike studievariabler varierer.  

2.3 Måleinstrumenter 

2.3.1 Utfallsvariabler 

Eksternaliserende vansker og internaliserende vansker 

Eksternaliserende og internaliserende vansker ble målt ved en norsk utgave av den originale 

Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ; Goodman, 1997, 2001). SDQ består av 25 

utsagn som måler fem delskalaer: emosjonelle vansker, jevnalderproblemer, prososiale 

ferdigheter, atferdsvansker og oppmerksomhetsvansker/hyperaktivitet. Deltager responderer 

via svarkategoriene «stemmer helt» (2), «stemmer delvis» (1), eller «stemmer ikke» (0), der 

enkelte utsagn krever reversert koding. Denne studien benyttet selvrapporteringsversjonen 

(SDQ-S) for barn i alderen 11-17 år, uten tillegget som måler vanskenes innvirkning.  

Eksternaliserende vansker ble målt ved gjennomsnittskåre for utsagn tilhørende delskalaene 

atferdsvansker og oppmerksomhetsvansker/hyperaktivitet, hvor minimum 7 av 10 utsagn 

måtte besvares. Internaliserende vansker ble målt ved gjennomsnittskåre for (minimum 7 av 

10) utsagn tilhørende emosjonelle vansker og vansker med jevnaldrende. Dette gav et spenn 

på 0 til 10 for begge variabler, der høyere skåre indikerer sterkere vansker. Dersom mindre 

enn 7 utsagn var besvart ble skåre behandlet som manglende. Dette rammet kun én deltagere 

som manglet skåre på eksternaliserende vansker. Cronbach’s alpha viser at intern konsistens 

var tilfredsstillende for internaliserende vansker (alpha = .739, N = 680), og for 
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eksternaliserende vansker (alpha = .714, N = 681) når utsagn 22 («Jeg tar ofte ting som ikke 

tilhører meg») utelates.  

Delskalaer: Emosjonelle vansker, Atferdsvansker og Oppmerksomhetsvansker 

Sumskårer for delskalaene emosjonelle vansker, atferdsvansker og oppmerksomhetsvansker 

ble også regnet ut ved gjennomsnitt, der minimum 3 av 5 spørsmål måtte besvares for 

emosjonelle symptomer (alpha = .651), og 3 av 4 for atferdsvansker (alpha = .492, ekskludert 

spørsmål 22). Skjønt oppmerksomhetsvansker og hyperaktivitet opprinnelig er ment som ett 

samlet mål, ble allikevel separate skårer regnet ut for hyperaktivitet og 

oppmerksomhetsvansker. To spørsmål ble ansett for å måle oppmerksomhetsvansker («Jeg 

blir lett distrahert, jeg synes det er vanskelig å konsentrere meg» og «Jeg fullfører oppgaver. 

Jeg er god til å konsentrere meg»), og minimum ett av disse måtte besvares for å oppnå en 

oppmerksomhetsskåre (alpha = .653). 

2.3.2 Prediktorer 

Interferenskontroll 

interferenskontroll ble målt gjennom en norsk, datastyrt versjon av den klassiske Stroop 

(1935) testen, utviklet av Millisecond Software LLC (Millisecond Software LLC, 2016).  

Oppgaven består av fire ulike farger (rød, grønn, blå og svart) og tre ulike betingelser 

(kongruent og inkongruent farget ord, og kontroll i form av farget firkant), repetert syv ganger 

(i alt 84 runder). Deltager blir bedt om å svare så raskt som mulig, uten å gjøre for mange feil. 

Testen måler prosentandel korrekte svar (correct trials; CT) innenfor de tre betingelsene og 

totalt, samt gjennomsnittlig reaksjonstid (mean reaction time; mRT) fra stimulus vises på 

skjermen til korrekt svar er registrert (totalt og innenfor hver betingelse), målt ved 

millisekunder. Tastene var ikke merket, men informasjon om hvilke taster for representerte de 

ulike blekkfargene ble stående øverst på skjermen gjennom hele oppgaven. 

I den originale Stroop-testen fant Stroop (1935) en signifikant økning i tiden det tok å fullføre 

den inkongruente oppgaven, sammenlignet med tiden det tok å oppgi fargen på firkanter. 

Dette blir ofte referert til som Stroop-effekten, der ordets betydning kommer i veien for målet 

med oppgaven, nemlig å oppgi fargen på blekket ordet er skrevet i. Differansen i responstid, 

eller andel korrekte svar, mellom inkongruent og kontrollbetingelse vurderes som et uttrykk 
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for interferens. Lav interferens signaliserer god interferenskontroll. Høy interferens 

signaliserer dårlig interferenskontroll.  

I denne studien ble interferens målt ved gjennomsnittlig reaksjonstid (mRT). Med 

utgangspunkt i Stroop (1935) ble mRT for kontrollbetingelsen trukket fra verdiene i den 

inkongruente betingelsen. Positiv verdi for mRT-interferens innebærer at deltager brukte 

lengere tid på å svare korrekt på de inkongruente betingelsene, der ord og blekk ikke 

samsvarte. Grenseverdier basert på kontrollbetingelsene for CT og mRT ble brukt til å 

ekskludere observasjoner der deltager hadde brukt for lang tid på å svare eller hadde for 

mange feil til at reaksjonstid kunne regnes som gyldig. Basert på Tukey’s metode (g=2.2; 

Hoaglin & Iglewicz, 1987), ble disse grenseverdiene satt til 76% for CT, og 2446 ms for 

mRT. 

Foreldres utdanning  

Inkludert i spørreskjema sendt ut til alle foresatte ble foreldre bedt om å rapportere mors og 

fars utdanningsnivå blant følgende svaralternativene: «grunnskole» (kodet 0), «videregående 

skole» (kodet 1), «Høyskole/universitet (Bachelornivå)» (kodet 2), og «Høyskole/Universitet 

(Masternivå/PhD)» (kodet 3). Ettersom responsraten på dette spørreskjemaet var større ved 

baseline enn ved T1, og basert på antagelsen om at denne variabelen ikke vil ha endret seg 

stort på dette tidsspennet, ble data fra baseline brukt i analysene. Foreldres utdanning ble 

kodet og analysert separat for far og mor.  

2.4 Analyser 

Alle analyser ble utført med IBM SPSS for Windows versjon 24. Manglende observasjoner 

ble håndtert ved parvis ekskludering (missing pairwise analysis by analysis).  

2.4.1 Preliminære analyser 

Inspeksjon av histogram og normalitets-plot (QQ plot) viste at alle SDQ-variabler avvek fra 

normalfordeling (se vedlegg A og B). Eksternaliserende vansker og internaliserende vansker 

hadde begge en positiv skjevfordeling (se vedlegg D, tabell I), der størsteparten av 

observasjonene viste lav grad av vansker. Dette var forventet i et samfunnsbasert utvalg. 

Eksternaliserende vansker var nærmere normalfordelt enn internaliserende vansker. 
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Inspeksjon av histogram og boksplot viste potensielle uteliggere for begge målene, men da 

disse allikevel ble tolket som reelle verdier forble de inkludert i videre analyser. Basert på 

bivariate korrelasjonsanalyser av delskalaer ble emosjonelle vansker, atferdsvansker og 

oppmerksomhetsvansker inkludert i videre analyser. Eksternaliserende vansker, 

internaliserende vansker, emosjonelle vansker, atferdsvansker og oppmerksomhetsvansker ble 

omgjort til dikotome variabler med kategoriene «Høy» og «Lav», basert på grenseverdier 

tilsvarende ett standardavvik over gjennomsnittet for hver variabel (se vedlegg D, tabell II). 

Dette er noe lavere enn tidligere studier, men ansees som passende ettersom vi i dette tilfellet 

ikke var interessert i kliniske grupper.  

Histogram og QQ-plot for mRT-interferens viste at tegn til en toppet positiv skjevfordeling, 

men hverken skewness- (0,47) eller kurtosis-verdier (1,8) avvek betydelig fra 

normalfordeling, størrelsen på utvalget tatt i betraktning (Vedlegg D, tabell I). 

Ekstremverdiers effekt på snittet ble undersøkt ved avkortet gjennomsnitt (trimmed mean 

estimate) som viste kun små endringer i snitt som følge av å ekskludere ytterste 5%.  

Uteliggere ble estimert etter Tukey’s metode som gav nedre og øvre grenseverdier lik -775 og 

1108.  mRT-interferens ble omgjort til kategoriske variabler med tre kategorier, «Lav» (= -

103 >), «Normal» (-103 – 443), og «Høy» (= 443 <), basert på +/- 1 standardavvik fra 

gjennomsnittet (se vedlegg 4, tabell 2).  

For foreldreutdanning ble kategoriene «Grunnskole» og «Videregående skole» slått sammen 

grunnet lav responsrate for «Grunnskole». Nye kategorier ble da «Grunnskole/Videregående 

skole» (0), «Høyskole/Universitet (Bachelornivå)» (1), «Høyskole/Universitet 

(Masternivå/Phd)» (2).  

2.4.2 Statistiske analyser 

Deskriptive analyser ble utført for samtlige studievariabler og kjønnsforskjeller hos 

utfallsvariabler ble undersøkt ved to-halet T-test for uavhengige grupper. 

Er det signifikant samvarians mellom eksternaliserende og internaliserende vansker hos 

barn i 10-12 årsalderen?  

Samvarians mellom eksternaliserende og internaliserende vansker ble først undersøkt ved 

bivariat korrelasjonsanalyse for å vurdere styrke og signifikans for sammenhengen. Dernest 
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ble frekvensfordeling undersøkt ved krysstabeller for å se hvordan grupper med høye og lave 

skårer på eksternaliserende vansker fordelte seg på tilsvarende kategorier for internaliserende 

vansker. Signifikans av proporsjoner ble analysert ved kjivkadrat. Basert på korrelasjoner fra 

tidligere preliminære analyser ble krysstabeller og kjikvadrat undersøkt for delskalaene 

emosjonelle vansker, atferdsvansker og oppmerksomhetsvansker.  

Er internaliserende og eksternaliserende vansker relatert til den samme risikofaktoren? 

Forholdene mellom de utfallsvariablene eksternaliserende vansker og internaliserende vansker 

og hver av de uavhengige variablene ble først testet ved bivariat korrelasjonsanalyse. Deretter 

ble krysstabeller og kjikvadrat for kategoriserte variabler undersøkt for å se hvordan deltagere 

med mye vansker fordelte seg på kategoriene «høy», «lav» og «normal» interferens. 

Tilsvarende ble gjort for mors og fars utdanning. En logsitisk regresjonsanalyse ble utført for 

hver enkelt prediktor for å undersøke hvor mye varians i henholdsvis eksternaliserende 

vansker og internaliserende vansker faktoren kunne forklare. Kun faktorer som hadde vist 

signifikante sammenhenger ved tidligere korrelasjon og kjikvadrat ble inkludert.   

Er sammenhengene moderert av kjønn? 

Hierarkiske regresjonsanalyser med interaksjonsledd ble brukt for å undersøke hvorvidt 

effekten av en prediktor på eksternaliserende og internaliserende vansker avhang av barnets 

kjønn. Kontinuerlige variabler (mRT-interferens) ble sentrert, og interaksjonsledd for kjønn 

og prediktorer komponert. Eventuelle interaksjonseffekter ble vurdert ut ifra hvorvidt endring 

i forklart varians oppnådde signifikans.  

Varierer samvariansen mellom internaliserende og eksternaliserende vansker i henhold 

til risikofaktorene? 

Deltagere ble gruppert etter hvordan de skåret på prediktorene (eks. «høy», «normal» eller 

«lav» interferens), og bivariat korrelasjonsanalyse for internaliserende og eksternaliserende 

vansker ble utført separat for hver gruppe. Signifikante korrelasjoner omgjort til 

standardiserte verdier etter Fishers metode (Fisher, 1915), og observerte standardverdier 

(ZObs) regnet ut. Signifikans ble vurdert ut ifra en kritisk verdi på +/- 1,96  (Pallant, 2010, s. 

141). Dersom ZObs befant seg utenfor denne rammen ble korrelasjonen hos gruppene vurdert 

som statistisk signifikant på .05 nivå.  
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3 Resultater 

3.1 Deskriptiv statistikk 

Tabell 1: N, Gjennomsnitt (M), Standardavvik (SD), Range og Kjønnsforskjeller for Alle Studievariabler 

Variabler N % M SD Range MJenter
a MGutter

b Diff. 

Eksternaliserende  724  5,14 3,29 0-17 4,84 5,44 - 0,6* 

Atferdsvansker 723  1,15 1,27 0-6 1,00 1,29 - 0,29** 

Oppmerksomhets-

vansker 

725  1,27 1,08 0-4 1,21 1,33 - 0,12 

Internaliserende  725  3,59 2,94 0-17 3,77 3,41   0,36 

Emosjonelle 

vansker 

725  2,26 1,91 0-10 2,57 1,96   0,61** 

RT-interference 649  170,58 273,55 -678-1039 184 157    27 

Utdanning mor: 522 100 1,02 0,73 0-2 1,11 0,93   0,18** 

    Masternivå/PhD 136 27,6       

    Bachelornivå 242 46,4       

    Grunnskole/VGS 144 26,1       

Utdanning far: 513 100 0,96 0,77 0-2 1,05 0,86 0,19** 

    Masternivå/PhD 162 27,3       

    Bachelornivå 211 41,1       

    Grunnskole/VGS 140 31,6       

** p < .01; * p < .05 

Tabell 1 viser gjennomsnitt for hver studievariabel, samlet og separat for gutter og jenter. Det 

eksisterer noen signifikante kjønnsforskjeller i gjennomsnitt for enkelte variabler, men disse 

forskjellene er relativt små, rekkevidden tatt i betraktning. For utfallsvariablene skårer både 

gutter og jenter høyere på eksternaliserende enn internaliserende vansker, skjønt denne 

trenden virker sterkere hos guttene. Jenter ser ut til å rapportere omtrent dobbelt så mye 

emosjonelle vansker (MJenter = 2,57), sammenlignet med atferdsvansker (MJenter = 1,00) og 

oppmerksomhetsvansker (MJenter = 1,21). Guttene derimot rapporterer omtrent like mengder 
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emosjonelle vansker, atferdsvansker og oppmerksomhetsvansker. Når det gjelder foreldres 

utdanning er fordelingen på de ulike kategoriene (Grunnskole/VGS, Bachelornivå, og 

Matsernivå/PhD) nogen lunde jevn for mor og far, der jentenes foreldre rapporterte litt høyere 

utdanning enn guttenes foreldre. Denne forskjellen er veldig liten, skjønt signifikant, og 

gjelder både for mor og far.  

3.2 Er det signifikant samvarians mellom 

eksternaliserende og internaliserende vansker hos barn i 

10-12 årsalderen? 

3.2.1 Bivariat korrelasjonsanalyse 

Bivariat korrelasjonsanalyse viste en moderat korrelasjon (r =.449, p < .01) mellom 

eksternaliserende og internaliserende vansker. Korrelasjonen var noe sterkere hos jenter (r 

=.480, p < .01) enn hos gutter (r = .438, p < .01), men forskjellen ble ikke vurdert som 

statistisk signifikant (ZObs = 0,713). Emosjonelle vansker var moderat korrelert med både 

atferdsvansker (r = .350, p < .01) og oppmerksomhetsvansker (r = .386, p <.01). Videre var 

alle korrelasjoner positive, hvilket antyder at emosjonelle vansker og atferds- og 

oppmerksomhetsvansker øker og synker parallelt (Se vedlegg D, tabell III). 

3.2.2 Krysstabeller og kjikvadrat 

Eksternaliserende og internaliserende vansker 

Tabell 2: Krysstabeller for Eksternaliserende Vansker og Internaliserende Vansker 

 Internaliserende vansker  

 Høyt Lavt Totalt 

Eksternaliserende 

problememer 

Høyt 55/116 (7,6%) 61/116 (8,4%) 116 (16,0%) 

Lavt 101/608 (14,0%) 507/608 (70,0%) 608 (84,0%) 

Totalt 156 (21,5%) 568 (78,5%) 724 (100%) 
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Tabell 2 viser at proporsjonen barn som skårer høyt på eksternaliserende og internaliserende 

vansker (55/116) er større enn proporsjonen barn som bare skårer høyt på internaliserende 

vansker (101/608). Derimot er andelen som skårer høyt for internaliserende og 

eksternaliserende vansker lavere enn andelen som kun skårer høyt for eksternaliserende 

vansker (61/116). Kjikvadrat for uavhengighetstest (med Yates Continuity Correction) 

indikerte en signifikant sammenheng mellom internaliserende og eksternaliserende vansker 

(X
2 (1, n=724) = 52.87, p < .001). Gruppen av barn som skåret høyt på internaliserende og 

høyt på eksternaliserende vansker skiller seg signifikant fra gruppen der barna kun skåret høyt 

på internaliserende vansker. Effektstørrelsen av dette forholdet (phi = .275) var liten til 

moderat i henhold til Cohens (1988) kriterier.  

Symptomgrupper 

Tabell 3: Krysstabell for Emosjonelle vansker, Atferdsvansker og Oppmerksomhetsvansker 

  Atferdsvansker Oppmerksomhetsvansker 

  Lavt Høyt Totalt Lavt Høyt Totalt 

Emosjonelle  

Vansker 

Lavt 487/546 

(67,4%) 

59/546 

(8,2%) 

546 

(75,5%) 

344/548 

(47,4%) 

204/548 

(28,1%) 

548 

(75,6%) 

Høyt 125/177 

(17,3%) 

52/177 

(7,2%) 

177 

(24,5%) 

59/177 

(8,1%) 

118/177 

(16,3%) 

177 

(24,4%) 

Totalt 612 

(84,7%) 

111 

(15,3%) 

723 

(100%) 

403 

(55,6%) 

322 

(44,4%) 

725 

(100%) 

Tabell 3 viser hvordan grupper av atferdsvansker og oppmerksomhetsvansker (delskalaer for 

eksternaliserende vansker) er fordelt i forhold til emosjonelle vansker.  Innenfor gruppen med 

mye atferdsvansker er proporsjonen av barn med mye emosjonelle vansker (52/177) større 

enn proporsjonen barn med lite emosjonelle vansker (59/546). Den samme trenden opptrer for 

oppmerksomhetsvansker: proporsjonen barn med mye oppmerksomhetsvansker og mye 

emosjonelle vansker (118/177) er større enn proporsjon barn med mye 

oppmerksomhetsvansker og lite emosjonelle vansker (204/548).  

Kjikvadrat for uavhengighetstest av emosjonelle vansker gir X
2(1, n=725) = 45.79, p < .001, 

phi = .255 for oppmerksomhetsvansker, og X
2(1, n=723) = 34.07, p < .001, phi = .222 for 

atferdsvansker. Dette indikerer en sammenheng mellom både emosjonelle vansker og 
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oppmerksomhetsvansker, og emosjonelle vansker og atferdsvansker, der grupper som skårer 

høyt og lavt på emosjonelle vansker er signifikant forskjellig, både innenfor gruppen med 

høye atferds-skårer og innenfor gruppen med høye oppmerksomhets-skårer. Begge forholdene 

har liten til moderat effektstørrelse, med noe sterkere effekt for oppmerksomhetsvansker (phi 

= .255) enn atferdsvansker (phi = .222). 

3.3 Er internaliserende og eksternaliserende vansker 

relatert til den samme risikofaktoren? 

3.3.1 Bivariat korrelasjonsanalyse 

Tabell 4: Bivariat Korrelasjon mellom Utfallsvariabler og Prediktorer 

 mRT-interferens Mors utdanning Fars Utdanning 

Eksternaliserende 0,094* - 0,129** - 0,246** 

Internaliserende 0,072. - 0,128** - 0,180** 

N for eksternaliserende vansker: 635 – 477 og internaliserende vansker: 636 - 478 

** p < .01; * p < .05 

Tabell 4 viser korrelasjonene mellom utfallvariablene og prediktorene. RT-interferens 

korrelerte svært lavt med eksternaliserende og internaliserende vansker, der kun førstnevnte 

oppnådde signifikans. Mors utdanning var negativt korrelert med både eksternaliserende og 

internaliserende vansker. Disse sammenhengene var svake men indikerer at antall vansker hos 

barn reduseres etter hvert som mors utdanning øker. Fars utdanning var sterkere korrelert med 

barns eksternaliserende og internaliserende vansker enn mors utdanning. Også her var 

sammenhengene negative der både eksternaliserende og internaliserende vansker synker etter 

hvert som fars utdanning øker. Både mors og fars utdanning var signifikant korrelert med 

utfallsvariablene på .01-nivå.  

3.3.2 Krysstabeller og kjikvadrat 

mRT-interferens 

Tabell 5 viser at proporsjonen barn med høy interferens og med høye skårer på 

eksternaliserende vansker (22/102) er større en proporsjonen barn med høy interferens og lave 
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skårer for eksternaliserende vansker (70/533). Den samme fordelingen oppstår for den andre 

utfallsvariabelen: proporsjonen med høye skårer for interferens og internaliserende vansker 

(31/136) er større enn proporsjonen som skårer høyt på interferens og lavt på internaliserende 

vansker (61/500). Det samme gjelder ikke for gruppen med normal eller lav interferens. Hos 

disse gruppene er proporsjonen som skårer lavt på eksternaliserende vansker større enn 

proporsjonen som skårer høyt, og proporsjonen som skårer lavt på internaliserende vansker er 

større eller lik proporsjonen som skårer høyt. Dette indikerer en positiv sammenheng mellom 

mRT-interferens og både eksternaliserende og internaliserende vansker hos barn med høye 

interferens-skårer, skjønt det var kun forholdet mellom mRT-interferens og internaliserende 

vansker som oppnådde signifikans ved kjikvadrat-test for uavhengighet: X
2(2, n=636) = 

10.237, p < .01, Cramer’s V = .127. Gruppen som skårer høyt på interferens og høyt på 

internaliserende vansker er signifikant forskjellig fra gruppen som skårer høyt på interferens 

men lavt på internaliserende vansker. X
2(2, n=635) = 5.294, p = .071, Cramer’s V = .091 for 

mRT-interferens og eksternaliserende vansker indikerer at gruppen med høy interferens og 

høy skåre på eksternaliserende vansker ikke er signifikant forskjellig fra gruppen med høy 

interferens og lave skårer på eksternaliserende vansker.  

Tabell 5: Krysstabeller for mRT-interferens og Utfallsvariabler 

  mRT-interferens  

  Lav Normal Høy Totalt 

Eksternaliserende 

vansker 

Lav 83/533 

(13,1%) 

380/533 

(59,8%) 

70/533 

(11,0%) 

533 

(83,9%) 

Høy 12/102 

(1,9%) 

68/102 

(10,7%) 

22/102 

(3,5%) 

102 

(16,1%) 

Totalt 95 

(15,0%) 

448 

(70,6%) 

92 

(14,5%) 

635 

(100%) 

Internaliserende 

vansker 

Lav 74/500 

(11,6%) 

365/500 

(57,4%) 

61/500 

(9,6%) 

500 

(78,6%) 

 
Høy 21/136 

(3,3%) 

84/136 

(13,2%) 

31/136 

(4,9%) 

136 

(21,4%) 

 
Totalt 95 

(14,9%) 

449 

(70,6%) 

92 

(14,5%) 

636 

(100%) 
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Foreldres utdanning 

Tabell 6 viser at blant fedre med utdanning på masternivå er proporsjonen barn som skårer 

lavt på eksternaliserende vansker (117/401) høyere enn proporsjonen barn som skårer høyt på 

eksternaliserende vansker (15/76). For fedre med grunnskole/vgs-utdanning er derimot 

proporsjonen barn med lave skårer på eksternaliserende vansker (107/401) mindre enn 

proporsjonen barn med høye skårer på eksternaliserende vansker (39/76).  

Den samme trenden oppstår ved internaliserende vansker. For fedre med utdanning på 

masternivå eller høyere er proporsjonen barn som skårer lavt på internaliserende vansker 

(116/387) større enn proporsjonen barn som skårer høyt (16/91). For fedre med grunnskole- 

eller vgs-utdanning er proporsjonen barn med lave skårer (105/387) mindre enn proporsjonen 

barn med høye skårer (42/91).  

Kjikvadrat-test for uavhengighet viste x2 (2, n=477) = 18.258, p < .001, Cramer’s V = .196 

for eksternaliserende vansker, og x2 (2, n=478) = 13.543, p < .001, Cramer’s V = .168) for 

internaliserende vansker. Dette indikerer at sammenhengene mellom prediktor og de to 

avhengige variablene er signifikante (p < .001), med liten til medium effektstørrelse (Cohen, 

1988). Jo høyere utdanning hos far, desto lavere skårer på eksternaliserende og 

internaliserende vansker hos barnet.   

Tabell 6: Krysstabell for Fars Utdanning og Utfallsvariabler 

  Fars utdanning  

  Grunnskole/VGS Bachelornivå Masternivå/PhD Totalt 

Eksternaliserende 

vansker 

Lav 107/401 (22,4%) 177/401 (37,1%) 117/401 (24,5%) 401 (84,1%) 

Høy 39/76 (8,2%) 22/76 (4,6%) 15/76 (3,1%) 76 (15,9%) 

Totalt 146 (30,6%) 199 (41,7%) 132 (27,7%) 477 (100%) 

Internaliserende 

vansker  

Lav 105/387 (21,9%) 166/387 (34,7%) 116/387 (24,3%) 387 (80,9%) 

Høy 42/91 (8,8%) 33/91 (6,9%) 16/91 (3,3%) 91 (19%) 

Totalt 147 (30,8%) 199 (41,6%) 132 (27,6%) 478 (100%) 
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Krysstabeller og kjikvadrat-analyser av mors utdanning viste ingen signifikante effekter for 

hverken eksternaliserende vansker (x2 (2, n=485) = 3.108, p = .211, Cramer’s V= .08) eller 

internaliserende vansker (x2 (2, n=486) = 4.717, p =  .095, Cramer’s V= .099). 

3.3.3 Logistisk regresjonsanalyse 

mRT-interferens 

Tabell 7 viser at sannsynligheten for å skåre høyt på eksternaliserende vansker var nesten 

dobbelt så stor (odds ratio = 1,756) når man gikk fra gruppen normal interferens til gruppen 

høy interferens. Det samme gjaldt for internaliserende vansker: Sannsynligheten for høye 

skårer på internaliserende vansker er mer enn dobbelt så stor når mRT-interferens går fra 

normal til høy (odds ratio = 2,208).  

Tabell 7: Logistisk Regresjonskoeffisienter for Eksternaliserende Vansker og Insternaliserende Vansker 

Predikert ved mRT-interferens 

 Prediktor B SE Wald df p 
Odds 

Ratio 

95% C.I. for 

OD 

        Nedre Øvre 

Eksternaliserende 

vansker 

Normal   5.177 2 .075    

Høy .563 .278 4.115 1 .042 1.756 1.019 3.026 

Lav - .213 .336 .404 1 .525 .808 .418 1.560 

Konstant 

-

1.721 .132 170.768 1 .000 .179   

Internaliserende 

vansker  

Normal   9.924 2 .007    

Høy .792 .252 9.915 1 .002 2.208 1.349 3.616 

Lav .210 .275 .579 1 .447 1.233 .719 2.115 

Konstant 

-

1.469 .121 147.373 1 .000 .230   

 



32 

 

Kun modellen for internaliserende vansker viste seg statistisk signifikant, X
2 (2, N = 636) = 

9.418, p< .01. Modellen forklarte kun 1-2% (Cox & Snell R square og Nagelkerke R square) 

av variansen i internaliserende vansker. Det var ingen økning i andel korrekt predikerte 

tilfeller (78,6%) ved å inkludere mRT-interferens. Modellen for eksternaliserende vansker 

predikert ved mRT-interferens ikke var statistisk signifikant, X
2 (2, N = 635) = 4.909, p = 

.086. 

Fars utdanning 

Logistisk regresjonsanalyse viste at fars utdanning signifikant predikerte eksternaliserende 

vansker (X
2 (2, N = 477) = 17.07, p < .001) og internaliserende vansker (X

2 (2, N = 478) = 

13.17, p < .001). Odds ratio i tabell 8 viser at sannsynligheten for å rapportere mye 

eksternaliserende vansker eller mye internaliserende vansker synker etter hvert som fars 

utdanning øker. Selv om begge modellene var signifikante på .001-nivå, lå andel forklart 

varians mellom 3,5% (Cox & Snell R square) og 6,0% (Nagelkerke R square) for 

eksternaliserende vansker, og 2,7% og 4,4% for internaliserende vansker. Det var ingen 

økning i andel korrekt predikerte tilfeller for noen av modellene.  

Tabell 8: Logistisk Regresjon for Eksternaliserende Vansker og Internaliserende Vansker Predikert ved Fars 

Utdanning 

 

Prediktor B SE Wald df p 

Odds 

Ratio 

95% C.I. for 

OD 

       Nedre Øvre 

Eksternaliserende 

vansker 

Grunnskole/Vgs   17.291 2 .000    

Bachelornivå -1.076 .293 13.444 1 .000 .341 .192 .606 

Masternivå/PhD -1.045 .332 9.907 1 .000 .352 .184 .674 

Konstant -1.009 .187 29.114 1 .000 .364   

Internaliserende 

vansker 

Grunnskole/Vgs   13.041 2 .001    

Bachelornivå - .699 .264 7.018 1 .008 .497 .296 .834 

Masternivå/PhD -1.065 .323 10.853 1 .001 .345 .183 .650 

Konstant - .916 .183 25.188 1 .000 .400   
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3.4 Er sammenhengene moderert av kjønn? 

Hierarkiske regresjonsanalyser med interaksjonsledd gav ingen signifikante 

interaksjonseffekter for noen av prediktorene. Endret forklart varians for eksternaliserende 

vansker var .002 (p = .280) for mRT-interferens, .001 (p = .386) for fars utdanning, og .006 (p 

= .077) for mors utdanning. Endret forklart varians for internaliserende vansker var .000 (p = 

.717) for mRT-interferens, .001 (p = .577) for fars utdanning, og .000 (p = .775) for mors 

utdanning. 

 

3.5 Varierer samvariansen mellom internaliserende og 

eksternaliserende vansker i henhold til risikofaktorene? 

Gruppeforskjeller i korrelasjon  

Tabell 9 viser korrelasjonen mellom eksternaliserende vansker og internaliserende vansker 

innenfor de ulike prediktor-gruppene. For prediktoren mRT-interferens varierer styrken på 

korrelasjonen fra moderat til sterk og er signifikant forskjellig fra null hos alle grupper (p < 

.01). Korrelasjonen mellom eksternaliserende og internaliserende vansker er lavest i gruppen 

med lav interferens ( .356) og sterkest i gruppen for høy interferens ( .64). Dette antyder en 

sammenheng mellom nivå av interferens og styrken på korrelasjonen mellom 

eksternaliserende og internaliserende vansker. Korrelasjonen for de med høy interferens var 

signifikant forskjellig fra de med lav interferens (ZObs = -2,65), og de med normal interferens 

(ZObs = -2,52). Det var ingen signifikante forskjeller i korrelasjon observert i gruppene med 

lav og middels interferens (ZObs = -0.88).   

For prediktoren Fars utdanning var alle korrelasjoner signifikant forskjellig fra null (p < .01). 

Eksternaliserende og internaliserende vansker hos barn viss fedre rapporterte høy utdanning 

korrelerte merkbart lavere (r = .294) sammenlignet med de to andre gruppene (r = .469 og 

.529 for lav og middels utdanning respektiv), skjønt det var kun forskjellen mellom høy og 

middels utdanning som oppnådde signifikans (ZObs = 2,52). 
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Tabell 9: Korrelasjon (r) mellom Eksternaliserende og Internaliserende Vansker (r ), Standardiserte r-verdier 

(z), og antall deltagere i hver gruppe (N)  

  

Pearson’s korr 

(r) 

Standardisert r 

(z) N 

mRT-interferens Lav ,356** ,371 95 

 Normal ,439** ,472 448 

 Høy ,640** ,765 92 

 Totalt ,467**  635 

Fars utdanning Grunnskole/Vgs ,469** ,510 146 

 Bachelor ,529** ,590 199 

 Master/PhD ,294** ,304 132 

 Totalt ,477**  477 

** p < .01 
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4 Diskusjon 

Det overordnede formålet med denne studien var å undersøke årsaker til komorbiditet hos 

barn. Til forskjell fra tidligere studier var vi interessert i å undersøke disse forholdene i en 

normalpopulasjon. Dette ble gjort i fire steg. Komorbiditet ble undersøkt ved å se på 1) 

samvarians mellom internaliserende og eksternaliserende vansker, og overlapp i 

symptomgrupper. Årsaker til komorbiditet fokuserte på felles risikofaktorer. Her undersøke vi 

om 2) internaliserende og eksternaliserende vansker var relatert til de samme prediktorene, og 

om 3) forholdene var moderert av kjønn. Videre undersøkte vi om 4) samvariansen varierte i 

styrke avhengig av prediktorene.  Funnene vil drøftes i lys av empirien presentert i 

innledning, samt hvilken betydning dette kan ha for videre forskning og forebygging.  

4.1 Hovedfunn 

Samvarians mellom eksternaliserende og internaliserende vansker hos barn 

For det første viste resultatene at det var moderat samvarians mellom eksternaliserende og 

internaliserende vansker hos barn i 10-12 årsalderen. Samvariansen mellom eksternaliserende 

og internaliserende vansker i denne studien var noe høyere enn det for eksempel Cosgrove et 

al. (2011) eller Nivard et al. (2016) rapporterte. Dette kan skyldes at tidligere studier har 

fokusert på komorbiditet mellom lidelser, mens denne studien var mer rettet mot samvarians 

hos symptomer fremfor lidelser. Videre var andelen barn med samtidige symptomer noe 

høyere enn det som har vært beskrevet i tidligere studier (se for eksempel Polier et al., 2012). 

En årsak kan være at vi i denne studien opererte med grenseverdier på omkring 85 

percentilen. Tidligere studier har imidlertid vært noe mer opptatt av kliniske grupper, der 

grenseverdier har vært satt høyere enn i dette utvalget. En annen forklaring kan være at 

deltagerne i denne studien befant seg i en overgangsfase fra barn til ungdom. Dette kan være 

en sårbar periode i barnets utvikling, og medfører blant annet økt risiko for internaliserende 

vansker (Costello et al., 2011; Nivard et al., 2016).  

Proporsjonen barn med høye skårer på internaliserende og eksternaliserende vansker var 

signifikant større enn proporsjonen som kun skåret høyt på internaliserende vansker. Derimot 

var førstnevnte ikke større enn proporsjonen som skåret høyt på eksternaliserende vansker. 

Dette kan stemme overens med tidligere studier som viser at eksternaliserende vansker er 

vanligere i tidlig barndom, mens internaliserende vansker først inntreffer i overgang til 
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ungdomsårene (Costello et al., 2011; Gulley et al., 2016). Aldersgruppen (10-12 år) tatt i 

betraktning kan indikere at utvalget i denne studien befinner seg i starten av denne 

overgangen, der eksternaliserende vansker fortsatt er mer prevalent enn internaliserende 

vansker. Samtidig kan tidlig eksternaliserende vansker utgjøre risiko for senere 

internaliserende vansker (Angold et al., 1999; Polier et al., 2012). Dette kan være med på å 

forklare hvorfor gruppen med internaliserende vansker hadde en større prevalens av samtidige 

høye (versus lave) eksternaliserende skårer. Dette var derfor interessant å undersøke nærmere 

hvilke symptomgrupper som så ut til å overlappe mest.  

Overlapp i symptomer 

Analysene av symptomgruppene viste at emosjonelle vansker var sterkere relater til 

symptomer på hyperaktivitet/oppmerksomhetsvansker enn til atferdsvansker. Denne 

forskjellen var ikke stor, men allikevel interessant sett at forskning på ADHD generelt 

fokuserer på komorbide eksternaliserende vansker (Angold et al., 1999; Chen et al., 2015; 

Ollendick et al., 2008). Resultatene i denne studien indikerer at ADHD-symptomer kan 

relateres til internaliserende vansker, så vel som eksternaliserende vansker, allerede før 

symptomer oppfyller kriterier for diagnoser. Tidligere studier indikerer at sammenhengen 

mellom ADHD og internaliserende vasker kan skyldes symptomer på dårlig oppmerksomhet 

(Herman, Lambert, Ialongo, & Ostrander, 2007; Reinke & Ostrander, 2008). Unge med 

internaliserende vansker viser også skjevheter eller svikt i oppmerksomhet (Garber & 

Weersing, 2010). Resultatene i denne studien støtter denne forskningen. Emosjonelle vansker 

var høyere positivt korrelert med symptomer på oppmerksomhetsvansker, enn med 

symptomer på hyperaktivitet.  

Videre så man at hos gruppen med høye skårer på emosjonelle vansker, var proporsjonen som 

skåret høyt på oppmerksomhetsvansker større enn proporsjonen som skåret lavt på 

oppmerksomhetsvansker. Dette gjaldt også for emosjonelle vansker og atferdsvansker: 

proporsjonen med samtidig høye skårer var signifikant større enn proporsjonen med høye 

skårer på emosjonelle vansker men lave atferds-skårer. Effektene var derimot noe mindre enn 

for emosjonelle vansker og oppmerksomhetsvansker. Man kan ikke trekke slutninger basert 

på dette uten videre undersøkelser, men det kan allikevel indikere at samvariansen mellom 

internaliserende og eksternaliserende vansker varierer avhengig av symptomgrupper. Dette 

kan ha betydning for videre forskning ettersom symptomer på hyperaktivitet og 
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oppmerksomhetsvansker ofte slås sammen i én kategori. Denne studien antyder at 

samvariansen mellom disse to og emosjonelle symptomer kan være ulik, i hvert fall hos en 

ikke-klinisk populasjon. Tidligere forskning viser også at det kan være ulike årsaker til 

hyperaktivitet versus oppmerksomhetsvansker, og at dette er to korrelerte men distinkte 

fenomener (Bekkhus, Skjøthaug, Nordhagen, & Borge, 2010). 

Kjønnsforskjeller  

Kjønnsforskjeller i denne studien var i tråd med tidligere forskning, der gjennomsnitt for 

eksternaliserende vansker var signifikant høyere hos gutter enn hos jenter. Denne forskjellen 

var svært signifikant for atferdsvansker, men ikke for oppmerksomhetsvansker. Det var ingen 

signifikante kjønnsforskjeller for internaliserende vansker. På symptom-nivå derimot hadde 

jenter signifikant høyere gjennomsnitt for emosjonelle vansker, sammenlignet med gutter. 

Igjen understreker dette betydningen av å undersøke relasjoner mellom symptomgrupper når 

man studerer samvarians mellom internaliserende og eksternaliserende vansker hos barn, også 

i ikke-kliniske populasjoner.  

Interferenskontroll 

Resultatene viste generelt svake sammenhenger mellom interferenskontroll og 

internaliserende og eksternaliserende vansker hos barn 10-12 år. Dette stemmer ikke med 

tidligere studier der man ved bruk av Stroop-lignende tester har målt forbedringer i inhibering 

inn i voksen alder (Best et al., 2009). Det kan være flere grunner til at sammenhengene i 

denne studien ikke var sterkere. For eksempel kan responsmodaliteten i denne versjonen av 

Stroop-test satt krav til eksekutivfunksjoner utover interferenskontroll, for eksempel 

arbeidsminne. Deltagere som husket hvilken knapp på tastaturet som representerte hvilken 

farge trengte ikke sjekke informasjonen på toppen av skjermen like ofte. Denne Stroop-

versjonen kontrollerte heller ikke for lesehastighet. Dette kan ha påvirket interferens-skårene 

ettersom formen på oppgaven har betydning for interaksjonen mellom eksekutivfunksjoner 

(Best et al., 2009).  

Samtidig kan aldersspennet i utvalget hatt noe å si for sammenhengene. Brocki og Bohlin 

(2006) rapporterte en aldersforskjell i inhibering mellom barn og ungdom. Eksternaliserende 

og internaliserende vansker relatert til dårlig inhibering hos yngre barn. Hos ungdommer 

derimot var vanskene sterkere assosiert med andre, mer komplekse eksekutivfunksjoner. I så 
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tilfelle kan det hende deltagerne i denne studien, som var mellom 10-12 år og ikke fra en 

klinisk populasjon, har tilstrekkelig velutviklet og velfungerende interferenskontroll at det 

ikke gav utslag på Stroop-testen.  

Til tross for svake sammenhenger viste funnene enkelte tendenser som kan være av interesse. 

Barn med høy interferens hadde større sannsynlighet for høye skårer på internaliserende og 

eksternaliserende vansker. Forholdet var imidlertid kun signifikant for internaliserende 

vansker. Dette var noe overraskende tatt i betraktning forskning som viser relativt sterke 

assosiasjoner mellom interferenskontroll og eksternaliserende vansker (Berlin & Bohlin, 

2002; Nigg, 2000; Thorell & Wåhlstedt, 2006). Igjen kan aldersgruppen i denne studien hatt 

noe å si. Både Berlin og Bohlin (2002) og Thorell og Wåhlstedt (2006) undersøkte yngre 

barn, der interferenskontroll var målt ved Stroop-lignende oppgaver tilpasset aldersgruppen. 

Det er vanskelig å si om mangelen på signifikant assosiasjon mellom interferenskontroll og 

eksternaliserende vansker i denne studien skyldes instrumentet brukt for å måle 

interferenskontroll, eller faktiske forhold hos aldersgruppene. Muligens indikerer forskjellene 

i funnene at interferenskontroll ikke er like sterkt assosiert med atferdsproblemer hos eldre 

barn, særlig i en normalpopulasjon.   

Så hvorfor var interferenskontroll sterkere assosiert med internaliserende vansker? Et 

interessant spørsmål her er om dette kan ha en sammenheng med at symptomer på 

jevnalderproblemer i SDQ er skåret under internaliserende vansker (Goodman, 2001). 

Jevnalderproblemer har ofte blitt assosiert med dårlig selvregulering (Acar, Rudasill, Molfese, 

Torquati, & Prokasky, 2015; Eisenberg et al., 2005). Det er derfor mulig at interferens, hvilket 

er ment å måle inhibering og således er relatert til selvregulering, var assosiert med 

jevnalderproblemer hos dette utvalget. Denne studien var imidlertid fokusert på risikofaktorer 

assosiert med de overordnede skårene på internaliserende og eksternaliserende vansker, i tråd 

med anbefalingene til Goodman et al. (2010), og undersøkte derfor ikke interferenskontroll i 

relasjon til de underordnede symptomgruppene.  

Alt i alt redegjorde interferens for lite av variansen hos internaliserende og eksternaliserende 

vansker. Som sagt kan dette ha noe å gjøre med aldersgruppen i utvalget, så vel som 

responsmodaliteten i denne Stroop-testen. Dette studiet tok imidlertid utgangspunkt i en 

normalpopulasjon uten kjente vansker. Man må derfor ta høyde for at funnene kanskje ville 

vært annerledes om man hadde sett på komorbiditet i kliniske grupper.  
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Selv om interferenskontroll viste seg som en dårlig prediktor for internaliserende og 

eksternaliserende vansker, så det allikevel ut til at samvariansen mellom internaliserende og 

eksternaliserende vansker varierte i henhold til interferens-skåre. Korrelasjon mellom 

internaliserende og eksternaliserende vansker var signifikant sterkere hos gruppen med lav 

interferenskontroll. En mulig forklaring kan være at lav interferenskontroll korrelerer med 

andre risikofaktorer, for eksempel dårlig oppmerksomhet (Best et al., 2009; Nigg, 2000). I 

denne studien var også emosjonelle vansker sterkere assosiert med oppmerksomhetsvansker 

enn andre eksternaliserende symptomer. Dette kan indikere at samvarians mellom 

eksternaliserende og internaliserende vansker hos barn 10-12 år er sterkere assosiert med mer 

direkte mål på oppmerksomhetssvikt enn interferenskontroll.  

Foreldreutdanning 

Lavere utdanning hos foreldre var, som forventet, assosiert med flere internaliserende og 

eksternaliserende vansker hos barn. Proporsjonen barn med høye skårer på internaliserende og 

eksternaliserende vansker var større enn proporsjonen med lave skårer hos gruppen der fedre 

rapporterte lavere utdanning. I gruppene der fedre rapporterte middels eller høy utdanning var 

derimot proporsjonen barn med lave skårer størst. Disse sammenhengene viste liten til 

medium effekt, og indikerer at lav utdanning hos far kan øke risiko for internaliserende og 

eksternaliserende vansker hos barnet. Dette stemmer med tidligere studier der lav utdanning 

hos foreldre relateres til økt problematferd hos ungdom (Wills, McNamara, & Vaccaro, 

1995).  

Foreldreutdanning var noe sterkere assosiert med eksternaliserende vansker, i tråd med 

lignende resultater fra Barn i bergen-studien (Bøe et al., 2012), men var fremdeles signifikant 

relatert til internaliserende vansker. Dette indikerer at lav foreldreutdanning kan utgjøre en 

felles risikofaktor for samtidige internaliserende og eksternaliserende vansker hos barn. 

Ettersom utvalget ikke var basert på diagnostiske kriterier, kan resultatene videre indikere at 

lav foreldreutdanning kan øke risiko for samtidige psykiske vansker også på et tidlig stadium, 

før barn utvikler mer alvorlige problemer eller diagnoser.  

Det viste seg imidlertid at fars utdanning var en sterkere prediktor for barns internaliserende 

og eksternaliserende vansker, sammenlignet med mors utdanning. Dette stemmer blant annet 

med Bøe et al. (2012) der kun fars utdanning var relatert til både eksternaliserende og 

internaliserende vansker hos barn. Hva gjør at barns internaliserende og eksternaliserende 
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vansker ser ut til å være sterkere relatert til utdanning hos far fremfor mor? En forklaring kan 

for eksempel være at fars utdanning er sterkere relatert til familiens sosioøkonomiske status 

(Frigerio et al., 2009). Imidlertid viste resultatene fra Barn i Bergen-studien små forskjeller i 

hvordan familiens SES korrelerte med mor og fars utdanning (Bøe et al., 2012). Det var også 

liten forskjell i utdanning hos mor og far i denne studien. Dette heller derfor mot en alternativ 

forklaring der barnets alder kan ha noe å si for om det er mor eller fars utdanning som er 

relatert til psykiske vansker hos barn (Bradley & Corwyn, 2002). Aldersgruppen i dette 

utvalget var i nærheten av aldersgruppen hos Bøe et al. (2012), og kan indikere at lav 

utdanning hos far kan være en risikofaktor for internaliserende og eksternaliserende vansker 

hos aldre barn.  

Sannsynligheten for at barnet skåret høyt på internaliserende og eksternaliserende vansker 

økte dersom far rapporterte lav utdanning. Retningen på forholdet var lik for både 

eksternaliserende vansker og internaliserende vansker, hvilket indikerer en felles risikofaktor. 

Det kan også hende denne risikofaktoren dermed bidrar til samvarians mellom 

internaliserende eksternaliserende vansker hos barn.  

Basert på dette var det derfor noe uventet at korrelasjonen mellom internaliserende og 

eksternaliserende vansker var høyest hos gruppen for middels utdanning. Dersom lav 

utdanning hos forelder øker risiko for eksternaliserende og internaliserende vansker hos barn, 

burde man kanskje forventet at gruppen for lav utdanning vise større samvarians mellom 

eksternaliserende og internaliserende vansker enn de to andre. På den andre siden var 

korrelasjonen mellom internaliserende og eksternaliserende vansker signifikant lavere hos 

gruppen for høy forelderutdanning sammenlignet med gruppen for middels utdanning. Dette 

kan muligens antyde at høy forelderutdanning kan utgjøre en beskyttende faktor mot 

samtidige internaliserende og eksternaliserende vansker hos barn, skjønt dette krever nærmere 

undersøkelser.   

4.2 Implikasjoner 

Funnene fra denne studien indikerer at samvarians mellom internaliserende og 

eksternaliserende vansker hos barn forekommer i normalpopulasjoner, og at samvariansen 

kan oppstå på symptomnivå. Dette kan ha ulike implikasjoner for forebygging av komorbide 

psykiske vansker hos barn.  
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For det første kan funnene indikere at forebygging av samtidige internaliserende og 

eksternaliserende vansker er viktig også i normalpopulasjoner. Tidlig forebygging kan 

innebære tiltak rettet mot begynnende overlapp på symptomnivå. Barn som sliter med både 

internaliserende og eksternaliserende vansker virker mer disponert for dårligere utvikling og 

ytterligere problemer senere i livet (Nivard et al., 2016). Tidlig tiltak i skolen kan være en 

effektiv måte å forebygge samtidige internaliserende og eksternaliserende vansker, og kan 

potensielt redusere sannsynligheten for at internaliserende og eksternaliserende vansker får 

utvikle seg til mer alvorlige problemer. 

Samvariansen i denne studien var noe høyere enn det som har vært observert tidligere i 

lignende studier (se for eksempel Polier et al. (2012)). Som sagt kan dette ha noe å gjøre med 

aldersgruppen, og at deltagerne befant seg i en overgangsfase mellom slutten av barndommen 

og starten av tenårene. I så tilfelle kan det være særlig aktuelt med forebyggende tiltak i denne 

perioden av barnets utvikling. Dette støttes av tidligere forskning som viser at man ofte ser en 

økning i internaliserende vansker i starten av tenårene, spesielt hos jenter (Costello et al., 

2011). Det var allikevel ingen signifikante kjønnsforskjeller i samvarians mellom 

internaliserende og eksternaliserende vansker i denne studien, hvilket kan bety at forebygging 

av samtidige eksternaliserende og internaliserende vansker bør være rettet mot både gutter og 

jenter.  

Videre så man at samvariansen i denne studien varierte for de ulike symptomgruppene. Dette 

er i tråd med tidligere studier (Lilienfeld, 2003; Nivard et al., 2016) og kan indikere at 

forebygging og tilrettelegging bør være oppmerksom på samvarians mellom 

symptomgrupper, så vel som overordnede former for psykiske vansker hos barn. Særlig blir 

symptomer på hyperaktivitet og oppmerksomhetsvansker ofte slått sammen i én kategori. 

Tidligere forskning har derimot vist at de to kan være korrelerte men separate konstrukt 

(Bekkhus et al., 2010). I dette studiet så det ut som emosjonelle vansker var sterkere relatert 

til symptomer på oppmerksomhetsvansker enn hyperaktivitet. Som sagt skal man være 

forsiktig med å legge for mye i disse forskjellene. Samtidig har også andre studier fremhevet 

at oppmerksomhetsvansker kan ha en særskilt rolle i forholdet mellom eksternaliserende og 

internaliserende vansker (Herman et al., 2007; Reinke & Ostrander, 2008). Sammen kan disse 

funnene indikere at forebygging og behandling av komorbiditet er særlig aktuelt i tilfeller der 

barn viser store oppmerksomhetsvansker.  
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Samtidig kan dette ha implikasjoner for hvilke strategier man benytter ved tilrettelegging i 

skolen. I Barneombudets rapport (2017) forteller flere elever med atferdsvansker (for 

eksempel ADHD eller oppmerksomhetsvansker) at de blir tatt ut av klassen for å få 

spesialundervisning. Flere av disse elevene gav også uttrykk for at dette går ut over sosial 

trivsel på skolen. I lys av forskning som viser at blant annet oppmerksomhetsvansker kan øke 

risiko for internaliserende vansker, kan det være lurt å vurdere potensielt læringsutbytte av 

slike strategier opp mot risikoen for å utvikle komorbide internaliserende og eksternaliserende 

vansker.   

Etiske refleksjoner 

Selv om forskning på komorbiditet og samvarians av psykiske vansker hos barn er viktig for 

forebygging og behandling, bør man være oppmerksom på hvilke uforutsette og potensielt 

uønskede konsekvenser dette kan ha for deltagerne. Funnene i denne studien beskriver 

utelukkende generelle tendenser hos en grupper eller populasjon, og kan derfor ikke beskrive 

enkeltpersoner på individnivå. Dette er viktig å tydeliggjøre i formidling av resultatene for å 

unngå stigmatisering av deltagere. Et annet viktig poeng er at bruk av selvrapportering kan 

gjøre deltagere mer oppmerksom på psykiske vansker. Dette kan være positivt dersom det 

åpner for en dialog om psykisk helse, samtidig som man må ta høyde for at enkelte deltagere 

kan ha behov for noen å snakke med. Det er derfor nødvendig at deltagere får informasjon om 

hvem de kan kontakte ved behov. Forskningsprosjektet «HOPP-Læring» har vært 

oppmerksom på slike potensielle situasjoner, og det ble i opprettelsen av prosjektet utarbeidet 

en beredskapsplan i samarbeid med psykologisk institutt.  

4.3  Styrker og begrensninger 

Denne studien har flere styrker og begrensninger som bør nevnes i forbindelse med 

resultatene. For det første hadde studien et relativt stort utvalg som inkluderte samtlige 

barneskoler i en kommune, i tillegg til to kontrollskoler, og kan derfor regnes som 

representativt for norske barn i alderen 10-12 år. Dette, samt at dataene var hentet fra en 

normalpopulasjon (og ikke et klinisk utvalg), gjør at funnene lettere lar seg generalisere. 

Dataene benyttet i studien stammer fra et tidlig tidspunkt i HOPP-prosjektet, så eventuelle 

effekter av intervensjonen er derfor antatt å ha gitt lite utsalg på resultatene. På den andre 

siden var deltagelse i prosjektet frivillig, og det er mulig gruppen som ikke gav samtykke, 
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trakk seg fra studien eller ikke møtte opp på skolen avviker fra det endelige utvalget på 

faktorer relevant for studiet. For eksempel er det mulig at de med sterke symptomer på 

psykiske vansker var mindre motivert til å delta, noe som ville gjort at man mistet en viktig 

gruppe av normalpopulasjonen. 

Studien har også styrker i form av validerte og anerkjente måleinstrumenter. SDQ er ett meget 

godt validert måleinstrument, hvilket gjør det lettere å sammenligne disse funnene med 

resultater fra andre studier som benytter samme måleinstrument, både innenfor og utenfor 

Norge. Videre var SDQ besvart ved selvrapportering. Dette kan ha vært en fordel sett at 

lærere og foreldre har en tendens til å rapportere færre vansker enn barnet selv, spesielt for 

symptomer på emosjonelle vansker (Heiervang, Goodman, & Goodman, 2008; Obel et al., 

2004). Selv om et multi-informantperspektiv anbefales både for forskning og klinisk praksis, 

er selvrapportering foretrukket i situasjoner med kun én informant (Becker, Hagenberg, 

Roessner, Woerner, & Rothenberger, 2004). SDQ er også godt egnet når man studerer lav-

risikogrupper (Goodman et al., 2010). På den andre siden måler SDQ primært symptomer, og 

vi vet derfor lite om disse funnene vil være det samme dersom mer kliniske og omfattende 

instrumenter hadde vært benyttet.  

Videre brukte vi en dataversjon basert på den klassiske Stroop-testen, hvilket gjorde det mulig 

med presis måling av selv små forskjeller i reaksjonstid. Dette kan ansees som en styrke da 

slike dataversjoner har blitt fremhevet som gunstig for å oppdage forskjeller i inhibering hos 

eldre barn og ungdom (Best et al., 2009). Vi kan derfor med større sikkerhet anta at 

manglende sammenheng mellom interferenskontroll og eksternaliserende vansker i dette 

utvalget ikke skyldes at instrumentet ikke var sensitivt nok. På den andre siden kan det hende 

vanskelighetsgraden ikke var godt nok tilpasset utvalget. Eventuelle takeffekter kan ha hindret 

variasjon i toppsjiktet hos denne normalpopulasjonen. Et annet viktig poeng er at det å gå fra 

et muntlig til et manuelt responsformat, samt presentere stimulus enkeltvis versus samtidig,  

har blitt assosiert med anderledes og redusert Stroop-effekt (Penner et al., 2012). Vi 

kontrollerte heller ikke for lesehastighet, hvilket har blitt vist å ha en effekt på interferens-

skårer (Chafetz & Matthews, 2004).  

Det er også verdt å nevne at enkelte stiller spørsmål ved om interferenskontroll mål ved 

Stroop-testen er relevant i situasjoner utenfor laboratoriet (Nigg, 2000). I Stroop-testen bes 

deltagere fokusere på enkeltelementer ved et stimulus, mens andre tester på 

interferenskontroll måler evnen til å fokusere på et bestemt (helhetlig) stimulus og ignorere 
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andre stimuli (Nigg, 2000). Det er mulig at eksternaliserende og internaliserende vansker hos 

barn i 10-12 årsalderen er sterkere assosiert med sistnevnte. Hadde man benyttet flere ulike 

tester til å måle interferens, kunne man kanskje undersøkt hvordan ulike sider ved konstruktet 

relaterer til eksternaliserende og internaliserende vansker hos barn. Dette ville imidlertid blitt 

vanskelig å gjennomføre med tanke på begrenset tid og ressurser, og antagelig gjort det 

nødvendig å redusere antall deltagere.  

Denne studien undersøkte ikke om interferenskontroll og foreldreutdanning predikerte barnas 

vansker på symptomnivå. Dette må regnes som en svakhet sett at vi var interessert årsaker til 

samvarians, og at samvariansen varierte avhengig av symptomgrupper. Selv om hverken 

interferenskontroll eller foreldreutdanning var sterke prediktorer av psykiske vansker på 

overordnet nivå, er det godt mulig disse forholdene ser annerledes ut på symptomnivå. Sett at 

emosjonelle vansker i denne studien var sterkere korrelert med oppmerksomhetsvansker, ville 

det vær interessant å undersøke om interferenskontroll predikerte oppmerksomhetsvansker. I 

så tilfelle kunne dette kanskje vært med på forklare hvorfor samvarians mellom 

internaliserende og eksternaliserende vansker varierte i henhold til interferenskontroll. 

Da dette var en tverrsnittsundersøkelse basert på data fra kun ett tidspunkt er det vanskelig å 

vurdere retning på korrelasjonene. Mangel på longitudinelle undersøkelser medfører også 

begrensninger for hvilke slutninger man kan gjøre seg om kausalitet. Det betyr også at det 

ikke er mulig å si noe om hvordan samvarians og overlapp i symptomer endres over tid. 

Imidlertid er studien en del av et større, pågående forskningsprosjekt, og det kan derfor være 

mulig å undersøke dette når flere datatidspunkter foreligger.  

4.4 Videre forskning 

Komorbiditet mellom psykiske lidelser er et felt med voksende interesse innenfor 

utviklingspsykologien (Achenbach et al., 2016). Det er viktig at denne interessen ikke 

utelukkende fokuserer på kliniske grupper, men også undersøker komorbiditet og samvarians 

i normalpopulasjoner.  

For videre forskning kan det være interessant å undersøke om samvarians mellom 

eksternaliserende og internaliserende vansker endres etter hvert som barnet blir eldre. Videre 

bør man forsøke å identifisere hva som kjennetegner grupper av barn der samvarians ser ut til 
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å reduseres, vedvare eller styrkes over tid. Dette vil være nyttig fra et forebyggingsperspektiv, 

da dette forhåpentligvis gjør det mulig å identifisere risikofaktorer på et tidlig tidspunkt.  

For å få til dette kan det kanskje være en fordel om samvarians undersøkes på symptom-nivå, 

i tillegg til overordnede former for psykiske vansker. Her kan man blant annet undersøke om 

samvarians mellom enkelte symptomgrupper virker mer stabil enn andre over tid. I så tilfelle 

kan det være aktuelt å undersøke om risikofaktorer assosiert med nettopp disse 

symptomgruppene kan predikere samvarians og komorbiditet på et overordnet nivå. Dette 

gjør det nødvendig med flere longitudinelle studier, da dette designet er best egnet for å 

undersøke årsaksforhold.  

Videre kan det være interessant å undersøke om samvarians mellom symptomgrupper i en 

normalpopulasjon kan relateres til komorbiditet i kliniske grupper. Alternativt, er samvarians 

mellom symptomgrupper i en normalpopulasjon og komorbiditet hos kliniske grupper 

assosiert med ulike risikoprosesser og utviklingsløp? For eksempel kunne man, som 

forlengelse av denne studien, undersøkt om gruppen som skåret høyt på både internaliserende 

og eksternaliserende vansker viser tendenser til økt risiko for komorbide lidelser senere i livet. 
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5 Konklusjon  

Komorbiditet er assosiert med mer alvorlige symptomer og flere vansker senere i livet 

(Brown et al., 2001). For å drive effektiv forebygging og tilrettelegging er det nødvendig å 

studere årsaker og risikofaktorer for komorbiditet, også hos normalpopulasjoner. Denne 

studien gjorde nettopp dette ved å undersøke samvarians mellom internaliserende og 

eksternaliserende vansker og overlapp i symptomgrupper hos 10-12 år gamle barn i et ikke-

klinisk utvalg. Videre undersøkte studien om internaliserende og eksternaliserende vansker 

var predikert av interferenskontroll og foreldres utdanningsnivå, om sammenhengen var 

moderert av kjønn, og om samvariansen varierte avhengig av prediktor.  

Denne studien fant at samvarians mellom internaliserende og eksternaliserende vansker hos 

barn forekommer i normalpopulasjoner, og kan oppstå før symptomene blir alvorlige. 

Samvariansen varierte avhengig av symptomgrupper, der blant annet emosjonelle vansker var 

sterkere korrelert med symptomer på oppmerksomhetsvansker enn hyperaktivitet. Dette kan 

indikere at risikofaktorer relatert til oppmerksomhetsvansker kan påvirke samvarians mellom 

internaliserende og eksternaliserende vansker hos barn. I denne studien var hverken 

interferenskontroll eller foreldreutdanning sterke prediktorer for internaliserende og 

eksternaliserende vansker hos barn i 10-12 årsalderen. Tendenser indikerte at lav 

interferenskontroll og lav foreldreutdanning øker sannsynligheten for både internaliserende og 

eksternaliserende vansker. Samvarians mellom eksternaliserende og internaliserende vansker 

varierte avhengig av prediktorene. Dette indikerer at interferenskontroll og foreldreutdanning 

kan være assosiert med andre risikofaktorer av større betydning for samvarians mellom 

internaliserende og eksternaliserende vansker hos barn i 10-12 årsalderen.  

Samlet viser studien at det er viktig å undersøke komorbiditet hos normalpopulasjoner slik at 

vi tidlig kan identifisere risikofaktorer for komorbiditet. Her kan det være viktig å fokusere på 

symptomgrupper så vel som overordnede former for psykiske vansker. Det er også viktig med 

flere longitudinelle studier slik at vi kan undersøke kausale sammenhenger og hvordan 

samvarians og komorbiditet utvikles etter hvert som barnet blir eldre.  
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Vedlegg A 

Histogram 
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QQ-plot 

Eksternaliserende vansker 
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Vedlegg B 

Emosjonelle vansker 
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Atferdsvansker 
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Vedlegg C  

mRT-interferens 
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Vedlegg D 

Tabell I: Skewness og kurtosis for utfallsvariabler og individuell prediktor 

 Intern. Probl. Ekstern. Probl. Emosjon Atferd Oppmerksomhet 
mRT-

interferens 

Skewness 1.15 

(0.09) 

0.47 

(0.09) 

0.91 

(0.09) 

1.13 

(0.09) 

0.44 

(0.09) 

0.33 

(0.10) 

Kurtosis 1.42 

(0.18) 

-0.16 

(0.18) 

0.64 

(0.18) 

0.88 

(0.18) 

-0.46 

(0.18) 

0.41 

(0.19) 

 

Tabell II: Grenseverdier for alle studievariabler 

 
M SD + 1SD - 1SD 

85/15 

Percentile 

Eksternaliserende 

vansker 
5,14 3,29 8,43  9 

Internaliserende 

vansker 
3,59 2,94 6,53  6,55 

Emosjon 2,26 1,91 4,17  4 

Atferd 1,15 1,27 2,42  3 

Oppmerksomhet 1,27 1,08 2,35  2 

mRT-interferens 

(ms) 
170 273 444 -102 441 / -102 

 

Tabell III: Korrelasjonsmatrise for symptomgrupper  

 Emosjonelle vansker Jevnalderproblemer 

Jevnalderproblemer .429**  

Atferdsvansker .350** .362** 

Oppmerksomhet/hyperaktivitet .364** .272** 

Hyperaktivitet .222** .152** 

Oppmerksomhetsvansker .386** .303** 

 ** p < .01 


