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Sammendrag 
Emosjonsorientert foreldrestil har vist seg å være av betydning for barns utvikling og 

tilpasning. Foreldre varierer hovedsakelig mellom å være emosjonsveiledende og 

emosjonsunnvikende, hvor førstnevnte antas å fremme barns emosjonelle kompetanse, mens 

en emosjonsunnvikende foreldrestil antas å ha en negativ effekt på slik kompetanse. 

Førskolealder er en viktig periode i utviklingen av emosjonell kompetanse, hvor særlig deres 

emosjonelle forståelse og selvregulering er under utvikling. Mye forskning er gjort på barns 

selvregulering og emosjonsregulering, mens mindre forskning er gjort på de mer 

underliggende mekanismene av selvregulering. På bakgrunn av tidligere empiri ser det ut til 

at foreldrestil, barns emosjonelle forståelse og selvregulering samhandler på en kompleks 

måte. Kunnskap om hvordan de tre fenomenene påvirker hverandre er viktig for utvikling av 

intervensjoner og forebyggende tiltak, og for å fremme barn og unges psykiske helse og 

tilpasning. Denne studien har sett på hvordan emosjonsveiledende og emosjonsunnvikende 

foreldrestil påvirker førskolebarns emosjonelle kompetanse, i form av emosjonell forståelse 

og selvregulering. I tillegg så studien på sammenhengen mellom barns emosjonelle forståelse 

og selvregulering, samt undersøkte om barns selvregulering modererte forholdet mellom 

foreldrestil og barns emosjonelle forståelse.  

 

Datamaterialet til denne studien er fra baseline målinger (T1) av pilotstudien "Innstilt på 

barn". Dette er et prosjekt som undertegnede var delaktig i og bistod i alle ledd av 

datainnsamlingsprosessen, fra rekruttering og testing til koding og analysering av data. Her 

ble det testet 40 førskolebarn (21 gutter og 19 jenter, gjennomsnittsalder = 5.4, SD = .50), 

samt deres mødre (N=30) eller fedre (N=10) (gjennomsnitt = 42.0, SD = 4.6) på 

standardiserte mål. Studiens hypoteser ble undersøkt med variansanalyser og hierarkiske 

multiple regresjonsanalyser.  

 

Studien fant støtte for at emosjonsveiledende foreldrestil fremmer barns emosjonelle 

forståelse, og at emosjonsunnvikende foreldrestil har en negativ innvirkning på barns 

selvregulering. Studien fant også støtte for en positiv sammenheng mellom barns 

selvregulering og emosjonelle forståelse. Resultatene finner ikke støtte for at barns 

selvregulering har en modererende effekt på forholdet mellom foreldrestil og barns 

emosjonelle forståelse. Studiens resultater og begrensninger er diskutert, samt forslag til 

implikasjoner og videre forskning er presentert.		
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1 Introduksjon 
Erfaringer i oppveksten påvirker hvordan vi møter, oppfatter og forstår verden, og hvordan vi 

håndterer de utfordringene som livet har å by på. Det gir oss en forståelse av hvordan vi skal 

håndtere vansker, og de sterke følelsene som følger med i slike situasjoner. Sosiale 

relasjoner, og spesielt foreldrerelasjonen, bidrar til den emosjonelle konteksten hvor barn 

tilegner seg forståelse og lærer om regulering av emosjoner (Cole, Martin, & Dennis, 2004). 

Foreldrestil er derfor sentral for barns utvikling av emosjonell kompetanse, og bidrar til 

denne kompetansen hovedsakelig gjennom tre forhold; foreldrenes regulering og uttrykk av 

egne emosjoner, foreldrenes reaksjoner på barnas emosjoner og foreldrenes veiledning og 

diskusjoner av barnas emosjoner (Eisenberg, Cumberland, & Spinrad, 1998).  

 

Foreldrestil er en viktig bidragsyter til barns sosialisering av emosjoner. Hvordan foreldre 

tilnærmer seg barns emosjoner har fått en økende interesse de to siste tiår, da 

emosjonsorientert foreldrestil ser ut til å være av betydning for barns utvikling og tilpasning 

(bl.a. Eisenberg, Smith, & Spinrad, 2011; Gottman, Katz, & Hooven, 1996; Johnson, Hawes, 

Eisenberg, Kohlhoff, & Dudeney, 2017). Gottman og DeClaire (1996) var blant de som fattet 

interesse for emosjonsorientert foreldrestil, og etter ti års forskning utviklet de sin teori om 

hvordan foreldre varierer i forhold til tilnærming av barns emosjoner. De så at foreldre 

hovedsakelig varierte mellom å være emosjonsveiledende og emosjonsunnvikende. 

Emosjonsveiledende foreldre ser barns emosjoner som en mulighet for intimitet og læring 

(Gottman & DeClaire, 1996). De responderer på barns følelser, hjelper barn med å sette ord 

på følelser, bekrefter og veileder deres følelser. En slik foreldrestil har en positiv effekt på 

barns utvikling av emosjonell kompetanse (Katz, Maliken, & Stettler, 2012). 

Emosjonsunnvikende foreldre synes at barns negative emosjoner kan være overveldende, og 

overser eller ignorerer deres følelser. De vil unngå eller beskytte sine barn, eller seg selv, fra 

negative emosjoner og er mer problemløsningsorienterte (Gottman & DeClaire, 1996). En 

slik foreldrestil har vist seg å ha en negativ effekt på barns utvikling av emosjonell 

kompetanse (Katz et al., 2012).  

 

Barns tilegnelse av emosjonell kompetanse er en viktig utviklingsoppgave gjennom hele 

barndommen, og på grunn av kognitiv modning, språkutvikling og sosialisering er denne 

kompetansen under kraftig vekst i førskolealderen (von Tetzchner, 2012). Barn tilegner seg 

da en økende og mer kompleks forståelse av emosjoner, samt mer utviklede former for 
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emosjonsregulering (Denham, Bassett, & Wyatt, 2007; Pons, Harris, & de Rosnay, 2004). 

Adekvat emosjonell kompetanse er en sentral faktor for senere tilpasning, skoleprestasjoner, 

bedre sosial kompetanse og fysisk helse (Eisenberg, Sadovsky, & Spinrad, 2005; Gottman & 

DeClaire, 1996; Gottman, Katz & Hooven, 1996; Trentacosta & Fine, 2010), mens mangler i 

emosjonell kompetanse kan på sikt bidra til dårligere sosiale relasjoner og senere 

psykopatologi, som internaliserende og eksternaliserende vansker (Choi & Oh, 2014; 

Cunningham, Kliewer, & Garner, 2009; Curtis & Cicchetti, 2007; Kim & Cicchetti, 2010; 

Lunkenheimer, Shields, & Cortina, 2007).  

 

Barns reguleringsevne er med på å påvirke hvordan foreldre møter sine barn og deres 

emosjoner, og det er enklere å være en emosjonsveiledende forelder overfor et barn med 

bedre selvregulering (Gottman & DeClaire, 1996). Barns reguleringsevne er også av 

betydning for deres utvikling av emosjonell kompetanse (Schultz, Izard, Ackerman, & 

Youngstrom, 2001). De mer underliggende mekanismene av selvregulering, slik som 

kognitiv kontroll, er etterspurt i videre forskning da de er sentrale faktorer for barns utvikling 

av emosjonsregulering (Rueda, 2012; Shiner & De Young, 2013). Katz og kollegaer (2012) 

etterspør forskning på moderatorer på forholdet mellom foreldrestil og barns emosjonelle 

kompetanse, og foreslår barns reguleringsevne som en modererende faktor. 

 

Tidligere forskning gir støtte for at barns emosjonelle kompetanse kan fungere som 

beskyttende og forebyggende faktorer for de negative konsekvensene av belastning og stress 

på psykisk helse (Cicchetti & Cohen, 1995; Eisenberg, Cumberland, et al., 2001). Fra et 

utviklingspsykologisk og forebyggende perspektiv vil det derfor være ønskelig å kartlegge 

hvordan emosjonsorientert foreldrestil påvirker barns emosjonelle kompetanse, med tanke på 

utvikling av intervensjoner og forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse. 

Temaet er svært aktuelt, da tidlig intervensjon og forebygging for utvikling av psykiske 

lidelser er hovedsatsingsområdet for Norsk Psykologforening (Norsk Psykologforening, 

2013), samt den økende interessen rundt forebygging av emosjonelle vansker hos barn og 

unge (NOVA, 2015).  

 

Det overordnede formålet med den foreliggende studien er å undersøke sammenhengen 

mellom emosjonsorientert foreldrestil og viktige komponenter av førskolebarns emosjonelle 

kompetanse. Målet er å undersøke hvordan foreldrestil påvirker barns emosjonelle forståelse 

og selvregulering, samt å se på hvordan førskolebarns emosjonelle forståelse og 



	 3	

selvregulering samhandler. Et tilleggsmål er å undersøke om forholdet mellom foreldrestil og 

barns emosjonelle forståelse påvirkes av barns reguleringsevne. Dette gjøres ved å analysere 

data fra prosjektet "Innstilt på barn"(Norwegian Tuning in to Kids, N-TIK), en pågående 

norsk pilotstudie basert det australske foreldreprogrammet "Tuning in to kids" (Havighurst, 

Wilson, Harley, & Prior, 2009; Havighurst, Wilson, Harley, Prior, & Kehoe, 2010). Første 

del av oppgaven fokuserer på teoretiske perspektiver og tidligere empiri på fagområdet. 

Deretter presenteres studien, datamaterialet, analyser og resultater. Avslutningsvis 

oppsummeres, tolkes og diskuteres resultatene fra studien, med påfølgende forslag til 

implikasjoner og videre forskning.  

 

Nedenfor presenteres det teoretiske perspektivet bak emosjonsorientert foreldrestil, samt et 

teoretisk og empirisk utgangspunkt for videre undersøkelse. Deretter presenteres teori og 

empiri om de to viktigste komponentene av førskolebarns emosjonelle kompetanse, nemlig 

emosjonell forståelse og selvregulering. Videre kommer empiri rundt sammenhengen mellom 

foreldrestil, barns emosjonelle forståelse og selvregulering til å bli beskrevet. Oppgavens 

innledning avrundes med en oppsummering med modeller og presentasjon av studiens 

formål, forskningsspørsmål og hypoteser. 

 

1.1 Foreldrestil 
Samfunnets syn på barn har endret seg gjennom tiden, og voksnes rolle som støttespillere i 

barns utvikling har fått større plass. Råd til foreldre om oppdragelse fra midten av 1900-tallet 

omhandlet hovedsakelig hvordan foreldre skulle disiplinere sine barn. Mot slutten av forrige 

århundre utviklet det seg en sjanger innenfor foreldreveiledningsfeltet som hadde fokus på 

barns følelser, og hvordan møte barnet på en måte som ikke er kritisk, men aksepterende 

(Gottman et al., 1996). Haim Ginott (1965) var en viktig innflytelse i denne tilnærmingen til 

barn, ved at han i selvhjelpsbøker til foreldre gav konkrete råd om hvordan de skulle håndtere 

barnas følelser. Ginotts tilnærming stod i kontrast til den mer atferdsorienterte 

disiplineringen, og regnes av flere som revolusjonerende (Gottman et al., 1996).  

 

Gottman og kollegaer (1996) fattet interesse for denne tilnærmingen, og ønsket å bygge 

videre på konseptet om foreldrenes bevissthet for barns emosjonelle liv og deres forsøk på å 

oppnå emosjonell kontakt med sine barn. På bakgrunn av deres kartlegging av foreldres 

erfaringer, holdninger, oppfatninger, tanker og følelser om emosjoner gjennom et tiår, 
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utviklet Gottman og kollegaer sin teori om emosjonsorienterte foreldrestiler og meta-

emosjoner (Gottman & DeClaire, 1996; Gottman, Katz, & Hooven, 1997). Et sentralt begrep 

ble foreldres filosofi om meta-emosjoner (Parental Meta-Emotion Philosophy - PMEP), som 

viser til den viktige påvirkningen som foreldre har på sine barn i forhold til emosjonell 

sosialisering. Med meta-emosjon menes ”følelser om følelser ”, og foreldres filosofi om 

meta-emosjoner kan forståes som et organisert sett av oppfatninger, tanker og følelser rundt 

sine egne og sine barns emosjoner (Gottman et al., 1997). Noen foreldre blir for eksempel 

trist eller skammer seg over å bli sint, mens andre synes det føles godt å kunne bli sint. 

Foreldrenes tanker og følelser om sine egne emosjoner er relatert til deres tanker og følelser 

om barnas emosjoner (Katz et al., 2012). 

 

Foreldres meta-emosjoner påvirker hvordan de møter sine barns emosjoner og hvilken 

emosjonsorientert foreldrestil de praktiserer. Gottman og kollegaer (1996; 1997) finner støtte 

for at foreldre hovedsakelig varierer mellom å være emosjonsveiledende (Emotion Coaching) 

og emosjonsunnvikende (Emotion Dismissing) i sin foreldrestil. De kan også være 

fordømmende (Emotion Disapproving) eller mer ettergivende (Laissez-Faire) til sine barns 

emosjoner (Gottman & DeClaire, 1996). Foreldre praktiserer ikke bare den ene eller den 

andre foreldrestilen konstant. Det er mer snakk om et kontinuum som foreldre varierer langs, 

hvor de for eksempel kan ha mye av en foreldrestil og mindre av en annen. De to førstnevnte, 

emosjonsveiledende og emosjonsunnvikende foreldrestil, er de emosjonsorienterte 

foreldrestilene som forekommer mest og derfor er mer forsket på (Gottman & DeClaire, 

1996; Havighurst et al., 2009).  

 

Av de mer atferdsorienterte og tradisjonelle foreldrestilene, er autoritativ og autoritær de to 

mest studerte forelderstilene (Baumrind, 1996). Autoritativ foreldrestil kan på flere måter 

sammenlignes med emosjonsveiledende foreldrestil. En slik foreldrestil beskrives som varm 

og støttende ovenfor barna, samtidig som autoritative foreldre er aksepterende, kommuniserer 

tydelig grenser og standarder, og overvåker aktivt barns negative emosjoner (Baumrind, 

1991; Sroufe, 1996). Autoritære foreldre er opptatt av disiplinering av atferd, de beskrives 

som mindre varme, aksepterende og responsive, og mer kontrollerende. Krav fra foreldre om 

overdreven atferdskontroll kan få barn til å undertrykke negative emosjoner, noe som fratar 

dem muligheten til å finne adekvate reguleringsstrategier på egenhånd (Grolnick, 

McMenamy, & Kurowski, 1999).  
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Mye av tidligere forskning er gjort på mer atferdsorienterte foreldrestiler, slik som autoritativ 

og autoritær foreldrestil (Baumrind, 1996). Det er godt dokumentert at atferdsorienterte 

foreldreintervensjon reduserer atferdsproblemer (Dretzke et al., 2009; Nowak & Heinrichs, 

2008). Slike intervensjoner retter seg imidlertid mot atferd og ikke barns emosjonelle 

kompetanse og selvregulering. I en meta-analyse av foreldreintervensjoner konkluderes det 

med at de mest effektive programmene for å redusere atferdsproblemer, er de som inneholder 

komponenter av emosjonell kommunikasjon (Kaminski, Valle, Filene, & Boyle, 2008), noe 

som har bidratt til økt interesse for forskning på emosjonsorientert foreldrestiler. Samtidig er 

det fremdeles mye vi ikke vet rundt det komplekse samspillet mellom foreldre og barn.  

  

1.1.2 Emosjonsveiledende foreldrestil 
Foreldre med holdninger og oppfatninger som er forenelig med en emosjonsveiledende 

foreldrestil, er ifølge teori og empiri emosjonelt bevisste og aksepterende (Gottman et al., 

1996). De responderer på og veileder både positive og negative emosjoner på en måte som 

bidrar til å øke barns emosjonelle kompetanse (Gottman et al., 1997). I følge Gottman og 

kollegaer (1997) forutsetter en emosjonsveiledende foreldrestil at foreldrene ser barnets 

emosjonsuttrykk som en mulighet for intimitet og læring, hjelper barnet til å eksplisitt navngi 

sine emosjoner, viser empati, bekrefter barnets emosjoner og hjelper barnet med 

problemløsning om det skulle være nødvendig. Foreldre med en emosjonsveiledende 

foreldrestil er ikke bare bevisst barnets emosjoner, men også egne, og kan snakke om 

emosjoner på en differensiert måte og hjelper sine barn med å gjenkjenne og modulere 

uttrykk av sinne og tristhet (Gottman et al., 1996).  

 

Barn av foreldre med en slik foreldrestil har færre atferdsproblemer, bedre sosial kompetanse 

og mindre fysiske plager (Eisenberg et al., 1998). Katz og kollegaer (2012) tenker seg at en 

emosjonsveiledende foreldrestil blant annet kan bidra til forbedring av barns emosjonelle 

kompetanse, gjennom bedre emosjonell bevissthet, adekvat uttrykk av emosjoner og 

regulering. Barnas emosjonelle kompetanse vil igjen påvirke deres psykososiale tilpasning og 

relasjoner til jevnaldrende (Katz et al., 2012). I en studie av Eisenberg og kollegaer (2011) 

fant de støtte for at en emosjonsveiledende foreldrestil hadde en positiv sammenheng med 

barns emosjonelle kompetanse, og at barn som opplever mer emosjonsveiledning har større 

sannsynlighet for å utvikle mer prososial atferd, og bedre kognitive og sosiale ferdigheter. 
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1.1.3 Emosjonsunnvikende foreldrestil 
I følge Gottman og kollegaers (1996) forskning så har foreldre med en emosjonsunnvikende 

foreldrestil en tendens til å overse eller fornekte emosjoner. Emosjonsunnvikende foreldre ser 

på barnas emosjoner som noe de må hjelpe til med å endre eller håndtere slik at de går over, 

og de er gjerne mer problemløsningsorienterte. De kan være trøstende, men bare en begrenset 

tidsperiode, fordi de ser på tristhet som noe man må komme seg videre fra (Gottman & 

DeClaire, 1996; Katz et al., 2012). Emosjonsunnvikende foreldre kan være sensitive ovenfor 

sine barns emosjoner og egentlig ønske å være behjelpelige, men tilnærmingen deres til 

negative emosjoner blir å ignorere eller unnvike følelsen for å løse problemet og få følelsen 

til å forsvinne fort. De synes at negative emosjoner hos sine barn er svært smertefullt. 

Foreldre med en emosjonsunnvikende stil er mindre bevisste på emosjoner med lav intensitet 

(Gottman et al., 1996). De ser på negative emosjoner som ”giftige” eller overveldende, de 

anerkjenner ikke og vil unngå eller beskytte barna sine eller seg selv fra negative emosjoner. 

Deres oppfatninger og holdninger til emosjoner bygger mye på deres meta-emosjoner. I en 

studie av Eisenberg og kollegaer (2011) fant de støtte for at barn av foreldre med en mer 

emosjonsunnvikende foreldrestil viser selv mer emosjonsunnvikende atferd, samt økt 

fysiologisk aktivering i møte med negative emosjoner. 

 

1.1.4 Forholdet mellom emosjonsveiledende og emosjonsunnvikende 

foreldrestil 
Emosjonsveiledende og emosjonsunnvikende foreldrestil blir teoretisk ansett som negativt 

relatert til hverandre (Gottman & DeClaire, 1996), samtidig finner forskning støtte for at de 

to foreldrestilene også kan være positivt korrelerte (Duncombe, Havighurst, Holland, & 

Frankling, 2012; Havighurst et al., 2009; Wilson, Havighurst, & Harley, 2012). Mest 

sannsynlig praktiserer foreldre begge stiler, og varierer mellom disse under forskjellige 

omstendigheter (R. L. Miller, Dunsmore, & Smith, 2015). Emosjonsveiledende og 

emosjonsunnvikende foreldrestil kan interagerer på en kompleks måte både som risiko- og 

beskyttelsesfaktorer i familiekonteksten (Lunkenheimer et al., 2007). 

 

I en studie av Lunkenheimer og kollegaer (2007) fant de støtte for en slik kompleks 

interaksjon mellom emosjonsveiledende og emosjonsunnvikende foreldrestil. De observerte 

foreldrene under samhandling med barna, samt så på foreldre- og lærerrapportering av barnas 
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emosjonsregulering og atferdsproblemer. Studien fant støtte for at emosjonsunnvikende 

foreldrestil fungerte som en direkte risikofaktor for atferdsproblemer og hadde en negativ 

effekt på barns emosjonsregulering. Emosjonsveiledende foreldrestil hadde ikke slik direkte 

effekt, men samvirket med emosjonsunnvikende foreldrestil ved at den veiledende stilen 

beskyttet barna fra de negative effektene av den unnvikende stilen. Av åtti-syv familier som 

deltok i studien, så de at over en tredjedel av familiene både brukte emosjonsveiledende og 

emosjonsunnvikende strategier (Lunkenheimer et al., 2007). 

 

I den foreliggende studien kommer emosjonsveiledende og emosjonsunnvikende foreldrestil i 

utgangspunktet til å bli behandlet som separate aspekter ved foreldrestil, hvor 

emosjonsveiledende foreldrestil er antatt å ha en positiv innvirkning på barns emosjonelle 

kompetanse, mens emosjonsunnvikende foreldrestil er antatt å ha en negativ innvirkning. Det 

er samtidig viktig å bemerke seg at foreldre ikke bare praktiserer den ene eller andre stilen, 

men at alle foreldre kan praktisere mer eller mindre av begge stiler (Gottman & DeClaire, 

1996).  

 

1.1.5 Betydningen av foreldrestil på barns emosjonelle kompetanse 
Mye forskning har vært gjort på forholdet mellom foreldres sosialisering og barns 

psykopatologi, slik som internaliserende og eksternaliserende atferdsvansker (Eisenberg et 

al., 1998; Johnson et al., 2017). Med andre ord, vansker som handler om forståelse, uttrykk 

og regulering av emosjoner. Foreldrestil har en viktig påvirkning på barns emosjonelle 

kompetanse (Gottman et al., 1996). Emosjonell kompetanse kan defineres som et sett av 

affektorienterte ferdigheter innen atferd, kognisjon og regulering (Saarni, 2011). Barns 

forståelse og regulering av emosjoner er viktige komponenter av emosjonell kompetanse 

(Eisenberg et al., 1998), som er med på å legge grunnlaget for senere sosial fungering og 

utvikling av prososial atferd (Trentacosta & Fine, 2010). Gottman og kollegaers (1996) 

teoretiske modell kobler foreldres emosjonsveiledning av sine barn i førskolealder til barnas 

relasjoner til jevnaldrende i skolealder. De mener det blir for enkelt å snakke om en direkte 

overføring av sosiale ferdigheter fra et utviklingsstadium til et annet. De etterspør 

identifisering av faktorer i førskolealder som kan påvirker senere sosial kompetanse. Hva er 

det barn kan lære seg i førskolealder som gjør at de utvikler adekvate sosiale ferdigheter i 

skolealder? De trekker frem forskjellige aspekter ved emosjonell kompetanse som svært 

viktige faktorer for denne utviklingen, og som påvirker forholdet mellom foreldrestil og 
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senere tilpasning hos barnet.  

 

Et spørsmål av interesse de siste tjue årene har vært det komplekse forholdet mellom 

foreldres sosialisering av emosjoner, barns tidlige temperament og deres senere utvikling og 

tilpasning (Eisenberg et al., 1998; Johnson et al., 2017). Rothbart & Derryberry (1981) 

definerer temperament som individuelle forskjeller i reaktivitet og selvregulering, som 

omfatter grad av emosjonalitet, aktivitetsnivå og oppmerksomhet. Barns reguleringsevne er 

således en viktig påvirkende faktor på forholdet mellom emosjonsorientert foreldrestil og 

barns utvikling og tilpasning. Gottman og kollegaer (1996) tenker seg at barnets 

reguleringsevne er med på å påvirke foreldres tilnærming til barns emosjoner, og foreslår at 

det er enklere å være emosjonsveiledende når barnet er bedre på å regulere seg. Til tross for 

dette er det gjort lite empiri om i hvilken grad barnets selvregulering modererer forholdet 

mellom emosjonsorientert foreldrestil og emosjonell utvikling hos barnet, og slik forskning er 

etterspurt (Katz et al., 2012). Det kan gi oss en bedre forståelse av hvilke barn som drar mest 

nytte av en emosjonsveiledende foreldrestil, samt på hvilke barn de negative effektene av 

emosjonsunnvikende foreldrestil er størst. 

 

Tidligere empiri gir støtte for at yngre barn kan være mer sensitive for de negative effektene 

av en emosjonsunnvikende foreldrestil, fordi deres emosjonelle kompetanse er under 

utvikling og de trenger at foreldre setter ord på deres følelser og veileder de til adekvat 

regulering (Denham, Mitchell-Copeland, Strandberg, Auerbach, & Blair, 1997; Katz et al., 

2012). Det er derfor ønskelig å undersøke forholdet mellom emosjonsorientert foreldrestil og 

førskolebarns emosjonelle kompetanse, med fokus på barnas emosjonelle forståelse og 

reguleringsevne da dette er komponenter av emosjonell kompetanse som er under betydelig 

utvikling i førskolealder (Eisenberg, 2006). 

 

Emosjonell forståelse og regulering er to aspekter ved emosjonell kompetanse som fremmer 

hverandre (Bender, Pons, Harris, Esbjørn, & Reinholdt-Dunne, 2015; Izard et al., 2008; 

Schultz et al., 2001). Da denne studien har som mål å undersøke forholdet mellom 

emosjonsorientert foreldrestil, barns emosjonelle forståelse og selvregulering, er det også av 

interesse å undersøke hvordan forståelse og regulering påvirker hverandre hos førskolebarn. 

Dette er med på å gi innsikt i det komplekse forholdet mellom de tre fenomenene. 

Emosjonsregulering i form av opprettholdelse av kognitiv kontroll under emosjonell 

aktivering er mindre forsket på (Tottenham, Hare, & Casey, 2011), og få eller ingen studier 
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har sett dette i sammenheng med emosjonsorientert foreldrestil. Tidligere empiri har funnet 

støtte for at kognitive ferdigheter hos barn kan trenes, men få studier har sett på hvordan 

foreldre og miljøet hjemme kan påvirke slike ferdigheter (Neville et al., 2013). 

 

Vår forståelse og kompetanse rundt barns emosjonelle forståelse har økt betraktelig de siste 

tiårene. Blant annet finner Pons og kollegaer (2004) støtte for at barn utvikler emosjonell 

forståelse i faser, eller hierarkiske utviklingsperioder. De identifiserer tre utviklingsperioder 

som utvikles i en spesifikk rekkefølge i takt med barns kognitive modning. Da vår kunnskap 

om barns utvikling av emosjonelle forståelse øker, er det også behov for bedre forståelse av 

hvilke faktorer som påvirker denne utviklingen. Emosjonsorientert foreldrestil har hittil ikke 

vært undersøkt i tilknytning til disse utviklingsperiodene. Denne studien ønsker derfor å 

undersøke de tre utviklingsperiodene av emosjonell forståelse i sammenheng med foreldrestil 

og barnets reguleringsevne. 

 

I en studie av førskolebarn og deres foreldre hvor Denham & Kochanoff (2002) studerte 

forholdet mellom emosjonsveiledende foreldrestil og emosjonell forståelse hos barnet, fant de 

støtte for at barn av foreldre med en slik foreldrestil hadde bedre emosjonell forståelse, 

sammenlignet med barn av foreldre med andre foreldrestiler. Studien benyttet seg av 

observasjon av foreldre og barn, samt selvrapportering fra foreldrene og atferdsmessige tester 

av barna. Studien fant også støtte for at foreldres positive reaksjoner på barnas emosjoner 

fremmet deres emosjonelle forståelse. Deretter kontrollerte de for foreldres 

emosjonsveiledning, og så at emosjonsveiledende foreldrestil medierte forholdet mellom 

positive reaksjoner og emosjonell forståelse. Dette understreker betydningen av å veilede 

emosjoner. Førskolealderen er en viktig periode å studere i forhold til foreldres sosialisering 

av emosjoner (Denham & Kochanoff, 2002). Barna er i en utviklingsperiode hvor de 

observerer den sosial verdenen rundt seg nøye for å forstå den. Fordi emosjonell forståelse 

avhenger blant annet av evnen til refleksjon, er samtaler om emosjoner viktig for å fremme 

barns forståelse om emosjoner og hvordan man skal håndtere dem. Å snakke om emosjoner 

gir barn litt avstand fra følelsene og rom for å tolke og reflektere over årsaker og 

konsekvenser. 
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1.2 Barns emosjonelle forståelse 
Emosjonell forståelse handler om å kunne forstå egne og andres følelser (Mathews, Koehn, 

Abtahi, & Kerns, 2016). Emosjonell forståelse kan defineres som forståelsen av årsaker og 

konsekvenser knyttet til egne og andres emosjoner, regulering av egne emosjoner, evnen til å 

føle sympati og empati for andre, og kunnskap om hvordan emosjonelle uttrykk påvirker 

andre (Harris, de Rosnay, & Pons, 2016; Saarni, 2011). Så snart barn er i stand til å snakke, 

begynner de å fortelle om sine egne og andres følelser (Harris, 2008). De forteller for 

eksempel at de selv er glade, eller at andre er lei seg og de kan overføre egne emosjoner til 

dukker, dyr og ikke-menneskelige ting. Generelt viser barn forståelse av egne emosjoner før 

de viser forståelse av andres emosjoner. Den første ferdigheten som utvikles av emosjonell 

forståelse er evnen til å være oppmerksom på og bevisst egne emosjoner i en emosjonelt 

utløsende situasjon (Saarni, Campos, Camras, & Witherington, 2006). For å forstå andres 

emosjoner må barn forstå andres uttrykk, atferd og handlingstendenser, de må forstå hvilke 

situasjoner som vanligvis utløser emosjoner og de må forstå at andre har indre tilstander med 

intensjoner og oppfatninger (Saarni et al., 2006). Å vite hvordan man skal respondere 

følelsesmessig til en bestemt situasjon er avgjørende for videre handling, og forenkler barns 

problemløsning i slike settinger. Impulsive handlinger uten emosjonell bevissthet kan føre til 

uønskede konsekvenser.  

 

Fra to til tre års-alderen begynner barn å bli bevisste sine egne emosjoner (Saarni et al., 

2006). De navngir egne emosjoner og bruker beskrivende ord for å referere til sine subjektive 

følelser. De konseptualiserer sine emosjoner ut fra fortid, nåtid og fremtid, og har derfor 

forventninger om hvordan de vil føle eller minner om hva de har følt. Barn kobler først 

emosjoner opp mot målet som gjør at emosjonen utløses. De kan for eksempel si ”sint på 

deg”, ”redd for slangen”, uten å begrunne hvorfor. Ved fem til seks års alderen kan barn 

oppgi ulike årsaker til sinne og tristhet på bakgrunn av mål og ønsker, selv om hendelsen som 

utløser emosjonene er den samme (Levine, 1995). Levine (1995) undersøkte åtti førskolebarn 

mellom fem og seks år, med et materiale bestående av historier hvor hovedpersonen ble 

forhindret fra å gjøre noe han ønsket, eller måtte gjøre noe han ikke ønsket. Historiene 

varierte også i forhold til om ønsket blir forhindret med vilje eller ikke, og om det var mulig 

for hovedpersonen å oppnå ønsket eller målet allikevel i ettertid. Studien fant støtte for at 

barn i denne alderen forstår at deres emosjoner avhenger av deres mål og ønsker, om et mål 

blir oppnådd eller ikke, krenket eller truet.  
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I en studie av Pons og kollegaer (2004) undersøkte de hundre barn mellom tre og elleve år på 

ni komponenter av emosjonell forståelse, med tegnede illustrasjoner av emosjonsuttrykk og 

tilhørende historier. Etter å ha hørt en historie skulle barna avgjøre hvilken emosjon 

hovedpersonen i historien følte. Studien fant støtte for at utviklingen av emosjonell forståelse 

kan deles inn i tre utviklingsperioder. De så at denne utviklingen var hierarkisk organisert, 

altså at rekkefølgen de ble utviklet i var av betydning. Enkelte ferdigheter utvikles i tidlig 

alder, mens andre i senere alder, i takt med blant annet kognitiv modning. Den første 

utviklingsperioden Pons og kollegaer (2004) fant støtte for var fra rundt fem års alderen, hvor 

majoriteten av barna klarte å gjenkjenne emosjoner, de forstod ytre årsaker til emosjoner og 

de forstod effekten av påminnelser om emosjoner. For eksempel kunne en ytre årsak være 

dødsfall av et kjæledyr, å motta en bursdagspresang eller bli jaget av et monster. En 

påminnelse kunne være å se et bilde av sitt avdøde kjæledyr i et fotoalbum. Perioden 

kjennetegnes av at barna har en forståelse av det ytre og synlige ved emosjoner, slik som 

emosjonsuttrykket, og perioden vil heretter bli kalt ”ytre forståelse” av emosjoner. 

 

Den andre utviklingsperioden Pons og kollegaer (2004) identifiserte handler om barns 

mentaliseringevne rundt emosjoner, og starter fra omtrent syv års alderen. Da forstod 

majoriteten av barna betydningen av ønsker og oppfatninger om emosjonelle utfall, og 

muligheten for å skjule emosjoner. Dette omtaler forfatterne som henholdsvis ønskebaserte 

og oppfatningsbaserte emosjoner. Ønskebaserte emosjoner handler om at to mennesker kan 

ha forskjellige ønsker, og derav forskjellige emosjoner i samme situasjon. Oppfatningsbaserte 

emosjoner handler om at vi kan ha forskjellige oppfatninger av en situasjon, en kompetanse 

som er nært knyttet til sinnforståelse (Theory of Mind). Å skjule emosjoner kan eksempelvis 

være å smile når man blir ertet fordi man ikke ønsker å vise hva man egentlig føler, og 

spørsmålet blir da om barna forstår hva personen egentlig føler. Dette er komponenter av 

barns emosjonelle forståelse som de fleste ikke utvikler før i skolealder. Perioden 

kjennetegnes av barns evne til mentalisering rundt emosjoner, og vil heretter bli kalt 

”mentalisering”. 

 

Den tredje og siste utviklingsperioden handler om barns refleksjonsevne rundt emosjoner. 

Denne forståelsen utvikles mellom ni og elleve år, hvor barna lærer seg å mestre 

emosjonsregulering gjennom kognisjon, og har en forståelse av det forfatterne omtaler som 

blandede emosjoner og moralske emosjoner (Pons & Harris, 2000). Blandede emosjoner kan 
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eksempelvis være at man føler både glede og engstelse over å få en ny sykkel i 

bursdagspresang. Man føler glede over å få en så flott gave, samtidig som man føler engstelse 

fordi man ikke har lært seg å sykle enda. Moralske emosjoner sikter til de følelsene som 

bygger på samvittighet, som for eksempel hvis man har tatt en kjeks uten å spørre om lov. 

Barnet er egentlig glad over å ha spist en god kjeks, men får dårlig samvittighet og blir lei seg 

for å ha gjort noe han eller hun normalt ikke får lov til å gjøre. Yngre barn vil kanskje si at de 

er glad fordi de har spist kjeksen, mens eldre barn vil si at de er lei seg fordi de har gjort noe 

som ikke er lov. Perioden kjennetegnes av barns evne til refleksjon rundt emosjoner og vil 

heretter bli kalt ”refleksjon”.  

 

Pons og kollegaer (2004) foreslår at de tre utviklingsperiodene av emosjonell forståelse har 

en kausal sammenheng: å forstå viktige ytre aspekter av emosjoner (ytre forståelse) er en 

forutsetning for å forstå mer psykologiske aspekter av emosjoner (mentalisering), hvor 

forståelse av de indre aspektene er en forutsetning for å forstå påvirkningen av refleksjon og 

kognisjon rundt emosjoner (refleksjon). Det er også individuelle forskjeller i utviklingen av 

emosjonell forståelse. Variasjoner i emosjonell forståelse ser blant annet ut til å ha 

sammenheng med samtaler om emosjoner i familien (Harris, 2008). Til tross for at 

utviklingen av barns emosjonelle forståelse og betydningen av foreldres innvirkning på denne 

forståelsen er mye forsket på, er det lite forsket på hvilken betydning emosjonsorientert 

foreldrestil har i forhold til forskjellige perioder i denne utviklingen. 

 

Velutviklet emosjonell forståelse er en sentral prediktor for adekvat utvikling av andre 

utviklingsområder, som emosjonsregulering og sosial kompetanse (Eisenberg et al., 2005). 

Man må være bevisst egne og andres emosjoner, samt ha forståelse av sosiale implikasjoner 

av gitte emosjoner i forskjellige kontekster, for å kunne bruke adaptive 

emosjonsreguleringsstrategier (Bender et al., 2015; Jacob, Thomassin, Morelen, & Suveg, 

2011; Saarni, 2011). Nyere forskning på emosjonsregulering tar ofte utgangspunkt i teorier 

om selvregulering (Koole, Van Dillen, & Sheppes, 2011). 

 

1.3 Selvregulering 
Selvregulering og emosjonsregulering er to til dels overlappende begreper som gjennom flere 

tiår har vært mye i fokus, både i forskning og i utvikling av teoretiske modeller. Ved å tilegne 

oss mer kunnskap om hvordan selvregulering og emosjonsregulering henger sammen kan vi 
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generere viktig og ny innsikt om begge prosessene (Koole, 2009; Koole et al., 2011). 

Selvregulering kan defineres som hovedsakelig viljebestemt regulering av oppmerksomhet og 

aktivering, som for eksempel regulering av stress og emosjonell aktivering, i forbindelse med 

målrettede handlinger (Blair & Ursache, 2011).  

 

Selvregulering er et omdiskutert begrep, hvilket medfører at begrepet kan undersøkes på 

mange mulige måter (Nigg, 2016). Viljestyrt regulering kan både omfatte innsatskrevende 

kontroll (effortful control) og emosjonsregulering, hvor disse formene for selvregulering vil 

være sterkt relatert til hverandre, samt overlappende, da det er barnas generelle 

reguleringsevne som ligger til grunn (Eisenberg, Hofer, Sulik, & Spinrad, 2014; Kochanska, 

Murray, & Harlan, 2000). Den foreliggende studien ønsker å undersøke hvordan 

emosjonsveiledende og emosjonsunnvikende foreldrestil påvirker barns evne til 

selvregulering i form av både emosjonsregulering og innsatskrevende kontroll, samt et samlet 

mål som kan gjenspeile barns generelle evne til selvregulering.  

 

1.3.1 Emosjonsregulering 
Emosjonsregulering kan forståes som en prosess hvor individer påvirker hvilke emosjoner de 

har, når de har dem, og hvordan de opplever eller uttrykker disse emosjonene (Gross, 1998). 

Dette inkluderer prosesser som brukes til å endre ens egne emosjonelle responser (for 

eksempel som å velge eller endre situasjonen), å modifisere betydningen av hendelsen for seg 

selv, eller å modulere det atferdsmessige uttrykket av emosjonen (gjennom verbale eller 

nonverbale uttrykk) (Eisenberg et al., 2014). Utvikling av emosjonsregulering er en prosess 

som beveger seg fra ytre bistand til indre selvregulering. Barns emosjonsregulering utvikler 

seg fra å være i samarbeid med og avhengig av voksne, altså eksterne kilder, til å bli gradvis 

mer internalisert i løpet av tidlig barndom (Eisenberg, 2006). I førskolealder begynner barn å 

kunne skille indre emosjoner fra ytre uttrykk, altså en modulering av emosjonsuttrykket (von 

Tetzchner, 2012). Foreldre hjelper barn med å håndtere emosjonelt aktiverende situasjoner 

ved å velge eller endre situasjoner og gi de informasjon, for eksempel gjennom 

ansiktsuttrykk, kroppsspråk eller verbalt (Eisenberg, 2006). Med økende alder og kognitiv 

modning blir barn bedre i stand til å regulere og håndtere emosjoner selv. Dette skjer i form 

av økt mentaliseringsevne og bruk av kognitive reguleringsstrategier, som kognitiv 

rekonstruksjon, kognitiv unngåelse, skifte og omdirigering av oppmerksomhet (von 

Tetzchner, 2012). Evnen til god emosjonsregulering har vist seg å være en viktig faktor for 
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adekvat tilpasning, mens dysfunksjonell emosjonsregulering har sammenheng med senere 

psykopatologi (Choi & Oh, 2014; Curtis & Cicchetti, 2007; Kim & Cicchetti, 2010). 

 

Emosjonsregulering er således en prosess hvor systematiske endringer skjer når en emosjon 

aktiveres (Cole et al., 2004). Endringene består av to typer reguleringsprosesser; de 

prosessene som er med på å regulere en emosjonell aktivering og de prosessene som er 

regulert av emosjoner. Mye forskning har vært gjort på regulering av emosjonell aktivering, 

mens evnen til å opprettholde kognitiv kontroll under emosjonell aktivering (i kontekst av 

potensielt forstyrrende emosjonell informasjon) er mindre forsket på (Campos, Frankel, & 

Camras, 2004; Cole et al., 2004; Tottenham et al., 2011). Den foreliggende studien ønsker å 

undersøke den sistnevnte, altså barns evne til å opprettholde kognitiv kontroll under 

emosjonell aktivering. Kognitiv kontroll i reguleringsfeltet i utviklingspsykologi omtales ofte 

som innsatskrevende kontroll. 

 

1.3.2 Innsatskrevende kontroll 
Innsatskrevende kontroll (Effortful control) kan defineres som evnen til å inhibere en 

dominant respons for å aktivere en subdominant respons (Rothbart & Bates, 2006). Begrepet 

innsatskrevende kontroll omfatter en rekke regulerende mekanismer, og gjenspeiler det 

selvregulerende aspektet ved temperament (Kochanska et al., 2000). Rothbart og kollegaer 

(2006) anser innsatskrevende kontroll som en av tre dimensjoner av temperament, i tillegg til 

positiv og negativ emosjonalitet. Selv om det kan skilles mellom innsatskrevende kontroll og 

selvregulering, er begrepene overlappende og brukes ofte om hverandre i litteraturen 

(Eisenberg et al., 2014; Nigg, 2016). 

 

Innsatskrevende kontroll utvikles normalt hos barn i alderen seks til tolv måneder, samtidig 

med modningen av oppmerksomhetsmekanismer (Rothbart, Derryberry, & Posner, 1994). I 

en longitudinell studie av Kochanska og kollegaer (2000) så de at barna hadde en signifikant 

forbedring i innsatskrevende kontroll fra to til tre års alderen. Andre forskere har funnet støtte 

for at evnen til innsatskrevende kontroll, i form av viljestyrt inhibering av atferd, forbedrer 

seg betraktelig fra tre til fire år (Jones, Rothbart, & Posner, 2003). Utviklingen antas å være 

størst i førskolealder, men evnen til innsatskrevende kontroll fortsetter å utvikle seg helt opp i 

voksen alder (Murphy, Eisenberg, Fabes, Shepard, & Guthrie, 1999). Eisenberg og kollegaer 

(2011) foreslår at mangler i innsatskrevende kontroll setter barn i risiko for atferdsproblemer, 
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enten direkte eller indirekte, gjennom vansker med å regulere negative emosjoner. Med 

bakgrunn i forskjellen mellom reaktiv og innsatskrevende kontroll, peker Eisenberg & Morris 

(2002) på at barn ofte deler seg inn i tre kontrolltyper – overkontrollerte, underkontrollerte og 

velregulerte individer. Velregulerte barn er verken overkontrollerte eller underkontrollerte, 

men kan respondere fleksibelt til skiftende krav og bruker et bredt repertoar av responser 

avhengig av omstendighetene. Velregulerte barn kan velge å inhibere en atferd eller respons 

når det er passende, eller for å oppnå et mål, men de kan også være spontane 

(underkontrollerte) når det ikke er behov for kontroll (Eisenberg et al., 2014). 

 

Innsatskrevende kontroll har en viktig rolle i emosjonsregulering og relaterte prosesser 

(Eisenberg et al., 2011). I følge Eisenberg og kollegaer (2014) består innsatskrevende 

kontroll av en rekke prosesser eller evner som man kan bruke for å håndtere atferd og 

emosjoner, slik som inhibering, modulering og skifte av oppmerksomhet. For eksempel når 

barn opplever negative emosjoner, vil de ofte bruke oppmerksomheten for å distrahere seg 

selv ved å skifte fokus til noe annet, eller unngå inntrykk fra det stimuliet som aktiverte 

emosjonen (Eisenberg et al., 2011). Allikevel er ikke innsatskrevende kontroll helt analogt til 

emosjonsregulering, fordi innsatskrevende kontroll også kan brukes til andre formål 

(Eisenberg et al., 2014). 

 

Evnen til innsatskrevende kontroll er avhengig av eksekutive eller utøvende funksjoner av 

vår kognisjon (Eisenberg et al., 2014). Eksekutive funksjoner er den delen av kognisjonen 

som iverksettes i situasjoner hvor vi ikke kan handle eller respondere automatisk, men hvor 

det kreves mer viljestyrt oppmerksomhet og kognitiv kontroll (Blair & Ursache, 2011). Altså 

er det kognitive evner som bistår i, samt overlapper med, selvregulering og innsatskrevende 

kontroll (Blair & Ursache, 2011). Forskning på eksekutive funksjoner viser at slike evner 

henger sammen med, om ikke de også er avhengige av, emosjoner (Blair & Ursache, 2011). 

Høy emosjonell aktivering reduserer evnen til å kontrollere oppmerksomhet og svekker 

eksekutive funksjoner (Dennis & Chen, 2007). 

 

I den foreliggende studien blir innsatskrevende kontroll undersøkt i form av kognitiv kontroll. 

Kognitiv kontroll kan forståes som evnen til å aktivt opprettholde representasjoner av mål, og 

aktivere midler for å oppnå disse målene (Duncan, 2001; E. K. Miller & Cohen, 2001). 

Kognitiv kontroll består av en konflikt-overvåkingsprosess, som konstant og ubevisst søker 

etter tilstedeværelsen av konflikter mellom alternative responstendenser. Når slike konflikter 
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oppdages overtar den innsatskrevende reguleringsprosessen, som overstyrer den uønskede 

responsen (Koole et al., 2011). Når kognitive kontrollprosesser samhandler med emosjonell 

informasjon, noe som ofte skjer i dagliglivet, blir en sekundær reguleringsprosess aktivert, 

som kan forstås som en form for emosjonsregulering (Cole et al., 2004).  

 

Barns selvregulering består av komplekse komponenter, som påvirkes av emosjonell 

informasjon. Denne studien ønsker å undersøke de mer underliggende mekanismene av 

førskolebarns reguleringsevne, og hvilken innvirkning emosjonsorientert foreldrestil har på 

disse. I neste del vil empiri på forholdet mellom foreldrestil, barns emosjonelle forståelse og 

selvregulering presenteres.  

 

1.4 Foreldrestil, barns emosjonelle forståelse og selvregulering 
Tidligere forskning på førskolebarn og deres foreldre gir støtte for at mødre som veileder sine 

barn og har positive reaksjoner på barnas emosjoner, også har barn med bedre emosjonell 

forståelse (Denham & Kochanoff, 2002). Foreldres uttrykk av positive emosjoner, støttende 

reaksjoner til barns negative emosjoner og samtaler om emosjoner, er relatert til bedre 

emosjonell kompetanse hos barna, slik som emosjonell forståelse, emosjonell bevissthet og 

emosjonsregulering (Havighurst & Harley, 2007). Foreldres ikke-støttende responser på 

barns negative emosjoner, kan ha negativ effekt på barns emosjonelle kompetanse ved at 

barna viser lavere nivåer av emosjonell forståelse og svekket evne til emosjonsregulering 

(Havighurst & Harley, 2007). En seks måneders longitudinell studie hvor Cunningham og 

kollegaer (2009) så på foreldres filosofi om meta-emosjoner, barnas emosjonelle forståelse 

og tilpasning, fant de støtte for at en emosjonsveiledende filosofi predikterte bedre sosial 

kompetanse hos jentene, mediert gjennom forbedring av deres emosjonelle forståelse. For 

guttene i studien medierte emosjonell forståelse forholdet mellom en emosjonsveiledende 

filosofi hos foreldrene og guttenes internaliserende atferdsproblemer på en positiv måte, slik 

at jo bedre emosjonell forståelse guttene hadde, jo mindre internaliserende vansker hadde de 

(Cunningham et al., 2009). Tidligere empiri gir støtte for at en emosjonsveiledende 

foreldrestil fremmer barns emosjonelle forståelse, mens emosjonsunnvikende har en negativ 

innvirkning. Denne studien ønsker i tillegg å belyse hvilken effekt emosjonsorientert 

foreldrestil har på komponenter av barns emosjonelle forståelse, slik som ytre forståelse, 

evnen til mentalisering og refleksjon rundt emosjoner. 
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Emosjonsveiledende foreldre, som viser aksept for emosjoner og gir direkte instruksjoner og 

veiledning av emosjoner, har barn som viser både bedre selvregulering (Ramsden & 

Hubbard, 2002) og emosjonsregulering (Lunkenheimer et al., 2007), enn barn av foreldre 

som er mer emosjonsunnvikende. Longitudinelle studier som fulgte barn fra førskolen og til 

midten av barneskolen viste at en emosjonsveiledende filosofi hos foreldrene predikerte 

bedre inhiberende kontroll, mindre atferdsproblemer, bedre skoleprestasjoner og bedre fysisk 

helse hos barna (Gottman & DeClaire, 1996; Gottman et al., 1996). En emosjonsveiledende 

foreldrestil er også generelt assosiert med høyere nivåer av innsatskrevende kontroll (R. L. 

Miller et al., 2015). Nyere forskning gir støtte for at det er en direkte sammenheng mellom 

foreldres emosjonelle sosialiseringspraksis, slik som foreldrestil og ekspressivitet, og 

endringer i barns innsatskrevende kontroll. Samt en indirekte effekt mellom slik praksis og 

barns positive sosiale atferd, gjennom endringer i innsatskrevende kontroll (R. L. Miller et 

al., 2015). Innsatskrevende kontroll fremmes gjennom emosjonell sosialisering, ved at 

foreldre gir barn mulighet til å lære om emosjoner og sosialt akseptert atferd (Kochanska et 

al., 2000). Spinrad og kollegaer (2007) fant støtte for at barn som skåret høyt på 

innsatskrevende kontroll, hadde foreldre som i større grad anerkjente barnas emosjoner og 

veiledet dem ved hjelp av positive mestringsstrategier. 

 

Empiri viser også at mødre som skårer lavere på emosjonsveiledning lærer sine barn færre 

reguleringsstrategier, noe som kan få konsekvenser for barns reguleringsevne generelt (Katz 

& Windecker-Nelson, 2004). Emosjonsunnvikende foreldre ser ut til å ha barn med lavere 

nivåer av innsatskrevende kontroll (R. L. Miller et al., 2015). Spinrad og kollegaer (2007) 

antar at årsaken til denne sammenhengen er at barn med emosjonsunnvikende foreldre vil ha 

høyere negativ emosjonell aktivering, fordi disse foreldrene ikke modellerer regulerende 

mestringsstrategier ved slik aktivering. Lunkenheimer og kollegaer (2007) foreslår at en 

emosjonsunnvikende foreldrestil kan relateres til svekket emosjonsregulering og 

eksternaliserende atferdsproblemer hos skolebarn. Tidligere empiri gir støtte for at en 

emosjonsveiledende foreldrestil fremmer barns reguleringsevne, mens emosjonsunnvikende 

har en negativ innvirkning. Denne studien ønsker å utvide vår forståelse av denne 

sammenhengen, ved å se på hvordan emosjonsorientert foreldrestil påvirker de mer 

underliggende mekanismene av selvregulering. 

 

I følge Gross (1998) sin teori blir individet oppmerksom på eller bevisst emosjonen i det 

første leddet av emosjonsreguleringsprosessen. Dette er en automatisk prosess, og påvirker 
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videre informasjonsprosessering (Campbell-Sills, Ellard, & Barlow, 2014). Barnets 

emosjonelle forståelse påvirker da denne delen av prosessen. Nyere studier av barn med 

emosjonelle vansker gir støtte for at desto bedre emosjonell forståelse barna hadde, jo færre 

problemer hadde de i forhold til regulering av egne emosjoner (Bender et al., 2015). Izard og 

kollegaer (2008) fant støtte for at et emosjonsbasert forebyggingsprogram for barn, økte deres 

evne til emosjonsregulering, hvor effekten ble mediert gjennom økt emosjonell forståelse. 

Samtidig finnes det empirisk støtte for at innsatskrevende kontroll i førskolealder predikerer 

bedre emosjonell forståelse to år etter (Schultz et al., 2001). Tidligere empiri gir støtte for at 

barns emosjonelle forståelse og reguleringsevne har en positiv innvirkning på hverandre. 

Denne studien ønsker i tillegg å belyse hvordan barns selvregulering, i form av mer 

underliggende mekanismer, er relatert til komponenter av barns emosjonelle forståelse, slik 

som ytre forståelse, evnen til mentalisering og refleksjon rundt emosjoner. 

 

Katz og kollegaer (2012) etterspør videre forskning på mediatorer og moderatorer mellom 

emosjonsorientert foreldrestil og barns tilpasning, og foreslår emosjonell kompetanse og 

temperamentskarakteristika hos barnet som mulige påvirkende faktorer. Eisenberg og 

kollegaer (2011) antar at det er stor sannsynlighet for at mye av påvirkningen som foreldres 

sosialisering har på utviklingsmessige forhold hos barn, medieres eller modereres av 

karakteristika ved barnet, slik som selvregulering. Barn som skårer høyt på impulsivitet og 

lavt på innsatskrevende kontroll er mer sårbare for den uheldige effekten som en negativ 

foreldrestil har (Kiff, Lengua, & Zalewski, 2011). Ved å se på interaktive (medierings-, 

modererings-) effekter mellom foreldrestil og karakteristika ved barnet, kan vi få en mer 

nyansert forståelse av hvilke barn som drar mest nytte av en emosjonsveiledende foreldrestil 

(Katz et al., 2012).  

 

1.5 Oppsummering, formål, problemstillinger og hypoteser  
Tidligere empiri gir støtte for at en emosjonsorientert foreldrestil har innvirkning på barns 

emosjonelle forståelse og selvregulering, samt at barns emosjonelle forståelse og 

reguleringsevne har en positiv innvirkning på hverandre. Da en stor del av forskningen frem 

til nå hovedsakelig har sett på barns emosjonsregulering, kan det også være interessant å se 

på den potensielt underliggende komponenten av slik regulering, nemlig selvregulering i 

form av innsatskrevende kontroll. Hittil er det lite empiri på hvordan emosjonsorientert 

foreldrestil påvirker barns evne til å opprettholde kognitiv kontroll under emosjonell 
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aktivering. Tidligere har heller ikke spesifikke komponenter av emosjonell forståelse, slik 

som ytre forståelse av emosjoner, evne til mentalisering og refleksjon rundt emosjoner vært 

undersøkt sammen med emosjonsorientert foreldrestil. 

 

Basert på teori og nyere forskning kan det derfor se ut til at emosjonsorientert foreldrestil, 

barns emosjonelle forståelse og reguleringsevne er faktorer som samhandler. Mange studier 

har sett på hvordan emosjonsorientert foreldrestil eller barns tidligere reguleringsevne 

påvirker barns senere utvikling, men færre har undersøkt begge disse faktorene samtidig eller 

sett på deres bidrag i fellesskap for å predikere barns emosjonelle forståelse (Eisenberg, 

Gershoff, et al., 2001). Med bakgrunn i Eisenberg og kollegaers (1998) heuristiske modell 

(Modell 1), ønsker denne studien å undersøke samspillet mellom foreldrestil, barns 

emosjonelle forståelse og selvregulering. Studien vil undersøke forholdet mellom alle de tre 

fenomenene generelt sett, samt om barnets selvregulering fungerer som en mulig moderator 

mellom foreldrestil og barns emosjonelle forståelse.   

 

 
Modell 1. Eisenberg og kollegaers Heuristiske Modell (Eisenberg et al., 1998).  

 

Modell 1 foreslår at temperamentskarakteristika ved barnet, slik som reguleringsevne kan 

fungere som en modererende faktor på forholdet mellom foreldrestil og emosjonell forståelse 
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hos barnet. Denne studien ønsker derfor å undersøke om barns selvregulering modererer 

forholdet mellom foreldrestil og barns emosjonelle forståelse, slik som illustrert i Modell 2a.  

 

 

 
Modell 2a. Modell med barnets reguleringsevne som moderator. 

 

 

I tillegg er det ønskelig å se på forholdet mellom foreldrestil og barns emosjonelle forståelse, 

mellom foreldrestil og barns selvregulering, samt forholdet mellom de to aspektene av barns 

emosjonelle kompetanse; forståelse og regulering (Modell 2b), da tidligere empiri også finner 

støtte for slike assosiasjoner.  

 

 

 
Modell 2b.  
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Basert på overnevnte betraktninger kan denne studien bidra til å øke vår kunnskap om 

utviklingen av barns emosjonelle forståelse og selvregulering, avhengig av praktiserende 

emosjonsorientert foreldrestil hos foreldrene. Formålet med denne studien er således å 

undersøke forholdet mellom disse faktorene. Dette leder frem til følgende problemstillinger 

for oppgaven: 

I) Hvordan påvirker foreldrestil barns emosjonelle forståelse?  

II) Hvordan påvirker foreldrestil barns selvregulering?  

III) Hvordan samhandler selvregulering og emosjonell forståelse hos barnet? 

IV) Modererer barns reguleringsevne forholdet mellom foreldrestil og barns 

emosjonelle forståelse? 

 

Basert på teori og tidligere empiri fremsettes følgende hypoteser:  

i) Emosjonsveiledende foreldrestil har positive effekter på barns emosjonelle 

forståelse og selvregulering: Emosjonsveiledende foreldrestil bidrar til økning i 

barns emosjonelle forståelse og reguleringsevne. 

ii) Emosjonsunnvikende foreldrestil har negative effekter på barns emosjonelle 

forståelse og selvregulering: Emosjonsunnvikende foreldrestil hemmer 

utviklingen av barns emosjonelle forståelse og reguleringsevne. 

iii) Barns selvregulering og emosjonelle forståelse samhandler positivt: Økning i den 

ene fremmer den andre, og omvendt.  

iv) Barns reguleringsevne modererer effekten av foreldrestil på barns emosjonelle 

forståelse: De positive effektene av en emosjonsveiledende foreldrestil på barnets 

emosjonelle forståelse er større dersom barnet er mer velregulert, mens de 

negative effektene av emosjonsunnvikende foreldrestil på barnets emosjonelle 

forståelse er lavere dersom barnet er mer velregulert. 
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2 Metode 
 

2.1 Forskningsdesign og prosedyre 
Data til denne masteroppgaven er hentet fra prosjektet "Innstilt på barn" (et delprosjekt av 

hovedprosjektet Norwegian Tuning in to Kids, N-TIK), en pågående norsk pilotstudie basert 

på det australske foreldreprogrammet "Tuning in to kids" (Havighurst et al., 2009; 

Havighurst et al., 2010). ”Innstilt på barn” er en pragmatisk RCT-studie hvor det ble testet 40 

barn og foresatte på standardiserte mål, før det ble gjennomført en emosjonsfokusert 

foreldreintervensjon på 20 av disse foreldrene. Foreldreintervensjonen ble gjennomført før 

barnas skolestart. Omtrent seks måneder etter første testing ble alle de 40 barna og foresatte 

testet igjen, for å se om det hadde skjedd en endring på bakgrunn av programmet. Etter dette 

ble foreldreintervensjonen gitt til de resterende 20 deltakerne (venteliste-kontroll). Dataene til 

denne masteroppgaven er hentet fra baseline målinger (T1), som ble gjennomført fra april til 

august 2016. T2-målinger ble gjennomført fra desember 2016 til april 2017. Dette 

datamaterialet er ikke ferdig kodet og analysert, og blir derfor ikke benyttet i denne studien. 

 

Foreldre og barn ble rekruttert fra 17 barnehager i Oslo-regionen og i Lørenskog. Alle 

barnehagene vi var i kontakt med ønsket å være med, og de fikk tilsendt informasjonsskriv 

med vedlagte interesseskjemaer. Barnehagelederne distribuerte informasjon og 

interesseskjemaer til foreldrene til førskolebarn som gikk siste året i barnehagen. Interesserte 

foreldre svarte med et interesseskjema, og ble kontaktet av en prosjektmedarbeider. 

Foreldrene fikk da mer informasjon om prosjektet og foreldreprogrammet, og deretter ble det 

avtalt tidspunkt for testing. 

 

Testingen ble gjennomført på Psykologisk Institutt ved Universitet i Oslo. Barna 

gjennomførte her ulike psykologiske tester, inkludert både atferdsmessige og fysiologiske 

målinger (EEG og pupillometri). Foreldrene fylte ut et nettbasert spørreskjema satt sammen 

av utvalgte standardiserte skalaer. De fleste av foreldrene fylte ut dette mens de ventet på 

barna under deres testing, og noen fikk det tilsendt på epost og fylte det ut hjemme fordi de 

fulgte opp barna under testingen.  

 

På grunn av forsinkelser og tidspress ble utvalget bare tilnærmet randomisert (pragmatisk 

RCT). De barna som fikk avtalt tidspunkt for testing tidlig ble også tilordnet 
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intervensjonsgruppen. Dette var ikke nødvendigvis de som meldte sin interesse tidlig, men de 

som først fant et felles tidspunkt med testpersonale (studenter og PSI-ansatte) for testing i 

nær fremtid.  

 

2.2 Utvalg  
Deltakerne var barnehagebarn og deres foreldre. Barna gikk siste året i barnehagen, og skulle 

starte på skolen høsten 2016 (21 gutter og 19 jenter). Alle de 40 barna var 5 eller 6 år (M = 

5.4, SD = .50) ved første måling. Ett av barna var adoptert, 33 av barna hadde søsken eller 

andre barn som bodde sammen med dem, ett barn bodde sammen med andre barn på deltid 

og 6 bodde ikke sammen med noen andre barn. Barnas generelle kognitive evner ble vurdert 

med to deltester fra WPPSI-III: Likheter og Matriser (Wechsler, 2002). Gjennomsnittsråskåre 

for barna var 24.7 (SD = 10.9, range = 0.0-46.0) på Likheter, noe som er litt over 

gjennomsnittet (M = 18-19 for alderen 5.4) for denne deltesten og tilsvarer aldersgruppen 6.6. 

Gjennomsnittsråskåre var 16.3 (SD = 4.9, range = 5.0-26.0) for Matriser, noe som også er litt 

over gjennomsnittet (M = 14-15 for alder 5.4) for denne deltesten og tilsvarer aldersgruppen 

5.10-6.2. 

 

Enten mødre (N=30) eller fedre (N=10) deltok. Foreldrene var mellom 34 og 53 år (M = 

42.0, SD = 4.6). En forelder hadde artium/3-årig VGS som høyeste fullførte utdanning, 5 

hadde høyskole- eller universitetsutdanning av mindre enn 4 år og 34 hadde høyskole- eller 

universitetsutdanning av 4 år eller mer. En forelder var under utdanning, en jobbet deltid og 

38 foreldre jobbet heltid (80-100%). Foreldrene oppgav også sin subjektive oppfatning av 

familiens økonomi, og en forelder mente de klarte seg økonomisk, 15 mente de klarte seg bra 

og 24 mente de klarte seg meget bra. 37 foreldre var gift eller hadde samboer, en hadde fast 

partner, en var enslig og en var separert eller skilt. 37 av barna bodde hos den responderende 

forelderen på heltid og 3 av barna bodde der halvparten av tiden, eller noe mer.  

 

2.3 Etiske vurderinger 
Pilotstudien ”Innstilt på barn” er etisk godkjent gjennom Regionale komiteer for medisinsk 

og helsefaglig forskningsetikk (REK; 2015/2383). Pilotstudien fulgte alle etiske krav fra 

REK, og alle foreldre som deltok ga informert samtykke for seg og sitt barn. 

Samtykkeskjemaer ble sendt via epost og enten returnert undertegnet tilbake via epost eller 

tatt med til Psykologisk Institutt i forbindelse med testingen. Dataene ble koblet opp til et 
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avidentifisert kodenummer og analysert på gruppenivå, og vil derfor ikke være direkte 

identifiserbare.  

 

2.4 Måleinstrumenter 
”Innstilt på barn”-studien benytter flere måleinstrumenter for å vurdere barns utvikling og 

faktorer ved foreldrene, men bare de målene som er relevante for oppgavens 

forskningsspørsmål og hypoteser beskrives her.  

 

2.4.1 Mål på foreldrestil 
Parent Emotional Style Questionnaire (PESQ) er en tilpasset versjon av spørreskjemaet 

Maternal Emotional Style Questionnaire – MESQ (Lagacé-Séguin & Coplan, 2005) for både 

mødre og fedre (Havighurst et al., 2010). PESQ er ment til å måle Gottman & DeClaires 

(1996) emosjonsveiledende (emotion-coaching - EC) og emosjonsunnvikende (emotion-

dismissing - ED) foreldrestil, hvor en da ser på foreldres oppfatninger om emosjoner og 

emosjonsveiledning (Havighurst et al., 2010). PESQ består av 21 spørsmål, hvor svarene 

skåres på en 5-punkts Likert-skala fra 1 (veldig uenig) til 5 (veldig enig) med et nøytralt 

midtpunkt. MESQ består opprinnelig av 14 spørsmål om hvordan foreldre håndterer barns 

sinne og tristhet, mens det i PESQ er lagt til 7 spørsmål for å undersøke hvordan foreldre 

responderer til barnas frykt og bekymringer (Havighurst et al., 2010). Skalaen ble oversatt til 

norsk av en medstudent (masterstudent) og tilbakeoversatt av en annen medstudent, hvor 

uenigheter ble diskutert. Foreldrene fylte ut dette spørreskjemaet på nett, gjennom Qualtrics 

(illustrert i vedlegg 3). Begge delskalaene, emosjonsveiledende (EC) og emosjonsunnvikende 

(ED) foreldrestil, benyttes i denne studien. 

 

Begge delskalaene viser tidligere tilfredsstillende reliabilitet (Havighurst et al., 2010). En 

eksplorerende faktoranalyse av foreldrestilskalaen med varimax rotasjon, bekreftet de to 

delskalaene i denne studien. Cronbach’s alpha for de to delskalaene var henholdsvis α = .52 

for emosjonsveiledende foreldrestil og α = .81 for emosjonsunnvikende.  

 

2.4.2 Mål på barns emosjonelle forståelse 
Test of Emotion Comprehension (TEC) (Pons & Harris, 2000) er et måleinstrument som er 

ment til å måle ni komponenter av emosjonell forståelse. TEC er en bildebok bestående av 

tegneserie-scenarier, med beskrivelser og historier som skal vurdere barns forståelse av 
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emosjoner. Til hvert scenario er det fire mulige emosjonelle utfall av historien, som vises 

med fire forskjellige tegnede emosjonsuttrykk på ansiktet til hovedpersonen (illustrert i 

vedlegg 1). Hovedpersonens ansikt er blankt i selve historien. Etter at en historie er lest opp 

av eksperimentatoren og barnet har sett de tilhørende bildene, blir barnet spurt om å tillegge 

et emosjonsuttrykk til hovedpersonen ved å peke på det uttrykk han/hun mener passer best av 

de fire mulige emosjonelle utfallene. Testen har to manualer, en for jenter og en for gutter, 

hvor hovedpersonen er av samme kjønn i de respektive manualene. De ni komponentene av 

emosjonell forståelse som TEC måler er: (1) gjenkjennelse av ansiktsuttrykk, (2) forståelse av 

ytre årsaker til emosjoner, (3) forståelse av ønskebaserte (desire-based) emosjoner, (4) 

forståelse av oppfatningsbaserte emosjoner, (5) forståelse av påvirkningen av en påminnelse 

av nåværende emosjonelle tilstand, (6) forståelse av muligheten til å regulere emosjonelle 

tilstander, (7) forståelse av muligheten til å skjule emosjonelle tilstander, (8) forståelse av 

blandede emosjoner og (9) forståelse av moralske emosjoner. 

 

TEC består av en samlet skala og tre delskalaer. Den samlede skalaen består av alle de ni 

komponentene og gir en totalskåre mellom 0 og 9, basert på barnas generelle nivå av 

emosjonell forståelse. De tre delskalaene gjenspeiler de tre utviklingsperiodene beskrevet av 

Pons og kollegaer tidligere (Pons et al., 2004). Den første utviklingsperioden består av 

komponent 1, 2 og 5. Den andre utviklingsperioden består av komponent 3, 4 og 7, og den 

tredje og siste består av komponent 6, 8 og 9. Variablene for de tre periodene er gitt 

navnelappene 1) ”ytre forståelse”, 2) ”mentalisering” og 3) ”refleksjon”. 

 

Instrumentet har så langt blitt oversatt til 23 språk, og den viser god test-retest reliabilitet, 

samt sammenfallende validitet, kriterium- og begrepsvaliditet (Bender et al., 2015; Pons et 

al., 2004). TEC har blitt oversatt på norsk av Wenche E. Johansen, Silja B. Kårstad, Kristin 

Kalland & Linn Loller-Andersen (Pons & Harris, 2000). TEC brukes her til å se på grad av 

emosjonell forståelse, samt de tre utviklingsperiodene. 

  

2.4.3 Mål på barns selvregulering 
The Emotional Go/NoGo task (EGNG) (Hare, Tottenham, Davidson, Glover, & Casey, 2005) 

er en modifisert versjon av ”the Probability Go/NoGo task” (Casey et al., 2001), og den er 

ment å måle selvregulering og hvordan slik regulering påvirkes av emosjonelle stimuli. I 

denne oppgaven må deltakerne enten respondere (Go-trials) til et gitt emosjonelt 
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ansiktsuttrykk og ikke respondere (NoGo-trials) til et nøytralt ansikt, eller omvendt. I denne 

studien ble det brukt emosjonsuttrykkene sint og trist. Testen foregikk på datamaskin, med 

fargebilder av ansikter av forskjellig etnisitet, med likevekt mellom kjønn. Ansiktene velges 

ut tilfeldig fra et utvalg bestående av 16 personer (de samme for hver emosjon). Barna 

responderte ved å trykke på en knapp så fort som mulig. Bildene blir presentert fortløpende i 

midten av skjermen på en svart bakgrunn (illustrert i vedlegg 2). Oppgaven består 4 blokker 

på 30 trials hver, hvor det er 20 Go og 10 NoGo (altså sannsynligheten for NoGo er 1/3). 

Totalt er det 120 trials. Følgende 4 blokker blir presentert: Sint Go/Nøytral NoGo, Trist 

Go/Nøytral NoGo, Nøytral Go/Sint NoGo og Nøytral Go/Trist NoGo. Rekkefølgen på de 4 

blokkene ble randomisert over deltakerne og rekkefølgen av trials ble randomisert i hver 

blokk. Barna fikk beskjed om å trykke hver gang de så et ”Go” ansiktsuttrykk (sint, trist eller 

nøytral). De ble ikke fortalt hva ”NoGo” ansikter var, men ble bedt om å ikke trykke for "alt 

annet”. Ansiktene ble vist i 1200ms, mens interstimulus intervall (ISI) varierte tilfeldig 

mellom 1250 og 1750ms. Barna fikk før oppgaven en muntlig forklaring og en tilfeldig 

treningsblokk (bestående av 6 Go trials og 3 NoGo trials), slik at vi kunne være sikre på at de 

hadde forstått oppgaven. Øvingen kunne repeteres ved behov. 

 

Testen gir en prosentandel av antall ganger barna trykket på et NoGo-stimulus, altså at de 

trykket når de ikke skulle trykke. Dette kalles ”falske alarmer” (False alarm rate). Ved å se på 

hvor mange falske alarmer barna hadde, kunne vi si noe om hvor ofte de ikke mestret å 

regulere seg eller inhibere responsen. ”Falske alarmer” er således et negativt mål på barnas 

reguleringsevne. Jo høyere skåre på denne variabelen, jo lavere indikert reguleringsevne. De 

tre reguleringsvariablene som ble brukt i denne studien er selvregulering (det samlete målet 

på barns reguleringsevne, falske alarmer på tvers av alle fire blokker), innsatskrevende 

kontroll (inhibere en respons til et nøytralt NoGo-stimulus, falske alarmer spesifikt på disse 

to blokkene) og emosjonsregulering (inhibere en respons på et emosjonelt NoGo-stimulus, 

falske alarmer spesifikt på disse to blokkene). 

 

2.4.4 Håndtering av manglende data 
For å kunne bruke en deltakers svar på foreldrestilskalaen (PESQ), ble det satt et krav om at 

10 av 11 ledd måtte være besvart for den emosjonsveiledende delskalaen, og 9 av 10 for den 

emosjonsunnvikende. Det ble også regulert for dette, ved å sette inn gjennomsnittet for de 

besvarte leddene, for å håndtere manglende data. Dette ble aktuelt for to av deltakerne på 
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skalaen for emosjonsunnvikende foreldrestil. Alle barna gjennomførte testen for emosjonell 

forståelse (TEC). Tre av førti barn gjennomførte ikke EGNG, eller besvarte bare deler av 

denne testen, og deres resultater var ikke egnet til videre analyser. Data fra 

selvreguleringsmålene (EGNG) har derfor N = 37.  

 

2.5 Statistiske analyser 
I denne studien ble statistikkprogrammet SPSS versjon 24.0 (IBM Corp., 2016) brukt, for å 

gjøre analyser i henhold til studiens formål og problemstillinger. Det ble regnet ut 

beskrivende statistikk og gjennomført korrelasjonsanalyser for å undersøke samvariasjon 

mellom variablene i studien, samt reliabilitetstesting av måleinstrumentene. Variansanalyser 

(ANOVA) ble også gjennomført på datamaterialet for å undersøke mellomgruppe- og 

innengruppe-effektene av selvregulering (EGNG). For å teste hypotesen om at barns 

reguleringsevne modererer forholdet mellom foreldrestil og barns emosjonelle forståelse, ble 

hierarkiske multiple regresjonsanalyser gjennomført. Valg av metode begrunnes med 

studiens hensikt, som er å vurdere sammenhengene mellom en statistisk avhengig variabel og 

flere uavhengige variabler. Barns emosjonelle forståelse ansees her som den avhengige 

variabelen, mens foreldrestil og barns selvregulering regnes som uavhengige variabler.  

 

2.5.1 Variansanalyse (ANOVA) 
Mixed between-within subjects ANOVA ble brukt på datamaterialet fra EGNG, for å se etter 

hovedeffekter av stimulitype (om emosjonen var et Go- eller NoGo-stimulus) og emosjon 

(sint eller trist), og for å se etter mulige interaksjonseffekter av stimuli og emosjon. Ved å se 

etter hovedeffekt av emosjon, er spørsmålet om det var av betydning at emosjonen var sint 

eller trist, med tanke på inhibering av respons. Ved å se på hovedeffekter av stimulitype, er 

det spørsmål om det var av betydning at det var et emosjonelt stimulus eller et nøytralt 

stimulus som skulle inhiberes. Interaksjonseffekter er hvorvidt kombinasjonen mellom en 

emosjon (sint eller trist) og en stimulitype (om emosjonen var et Go- eller NoGo-stimulus) 

hadde betydning for barnas evne til å inhibere en respons. For eksempel er en kombinasjon at 

sint er Go-stimuluset og nøytrale ansiktsuttrykk er NoGo-stimuluset, og omvendt. Alternativt 

at trist er Go-stimuluset og nøytrale ansiktsuttrykk er NoGo-stimuluset, og omvendt.  
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2.5.2 Moderator 
For å teste om selvregulering er tilstede som en moderator på sammenhengen mellom 

foreldrestil og barns emosjonelle forståelse, ble det gjennomført hierarkisk multiple 

regresjonsanalyser med et produktledd av foreldrestil og selvregulering. Både barns generelle 

reguleringsevne, innsatskrevende kontroll og emosjonsregulering ble brukt som mål på 

selvregulering. Deretter ble det gjennomført F-tester for å signifikansteste effektene. 

 

En moderatoreffekt er til stede når effekten av en uavhengig variabel på en avhengig variabel 

er betinget av verdien på en annen uavhengig variabel. Studiens hypotese er at effekten av 

foreldrestil på barns emosjonelle forståelse er betinget av barns reguleringsevne. For å kunne 

teste en antakelse om at en modererende effekt er til stede må det først og fremst være en 

signifikant relasjon mellom den uavhengige (prediktor) og den avhengige (utfalls-) 

variabelen. Deretter utvikles det et produktledd av de to uavhengig variablene (prediktor og 

moderator) som implementeres i steg 2 av den hierarkiske multiple regresjonsanalysen, 

sammen med prediktorvariabelen. Resultatet vil indikere om det er en moderatoreffekt til 

stede hvis både prediktorvariabelen og produktleddet er signifikant, samt hvis endringen i 

forklart varians (R2) fra modell 1 (uten produktleddet) til modell 2 (med produktleddet) er 

signifikant (Howell, 2012).  
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3 Resultater 
 

3.1 Deskriptive analyser 
Deskriptive analyser ble gjennomført for å kunne gi en generell beskrivelse av 

studievariablene (se Tabell 1).  

 

Tabell 1 

Gjennomsnitt og Standardavvik av studievariablene  

Variabel N Mean SD (Range) Skewness Kurtosis 

Emosjonsveiledende foreldrestil 40 43.03 3.58 (35-49) -.37 -.66 

Emosjonsunnvikende foreldrestil 40 33.18 5.66 (20-44) -.84 .46 

Emosjonell forståelse 40 5.45 1.77 (1-8) -.56 -.47 

Ytre forståelse 40 2.23 .80 (0-3) -.75 -.02 

Mentalisering 40 1.65 .83 (0-3) -.37 -.24 

Refleksjon 40 1.58 .90 (0-3) -.13 -.66 

Selvregulering 37 22.16 16.60 (3-73) 1.21 1.40 

Innsatskrevende kontroll 37 18.92 19.55 (0-80) 1.81 2.75 

Emosjonsregulering 37 25.95 18.17 (0-70) .87 -.06 

 

Slik tabell 1 viser har foreldrene et høyere gjennomsnitt på emosjonsveiledende foreldrestil 

(M = 43.03) enn emosjonsunnvikende foreldrestil (M = 33.18). Standardavviket er også 

høyere for emosjonsunnvikende (SD = 5.66 og SD = 3.58), noe som betyr at i hvor stor grad 

foreldrene er emosjonsunnvikende varierer mer, enn for emosjonsveiledende foreldrestil. For 

barns emosjonelle forståelse blir gjennomsnittet lavere for hver utviklingsperiode, noe som er 

naturlig med tanke på at dette er yngre barn. 

 

I forhold til regulering, har barna et høyere gjennomsnitt på emosjonsregulering (M = 25.95) 

enn innsatskrevende kontroll (M = 18.92). Dette fordi ”falske alarmer” er et negativt mål på 
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barns reguleringsevne. Med andre ord har barna flere ”falske alarmer” (altså gjør flere feil og 

inhiberer mindre) når emosjonen er et nogo-stimulus, altså et mål på emosjonsregulering. 

Alle reguleringsvariablene har også store standardavvik (SD = 16.60, 19.55 og 18.17), noe 

som tyder på at det er mye variasjon i barnas reguleringsevne for denne aldersgruppen.  

 

3.2 Bivariate korrelasjoner 
Bivariate korrelasjonsanalyser ble gjennomført for å undersøke samvariasjon mellom 

variablene i studien. Dette ble undersøkt ved bruk av Pearsons produkt-moment 

korrelasjonskoeffisient (r). En oversikt over resultatene er presentert i Tabell 2. 

Emosjonsveiledende og emosjonsunnvikende foreldrestil korrelerer lavt negativt, men ikke 

signifikant med hverandre i denne studien.  

 

Tabell 2  

Bivariat Korrelasjonsmatrise for studievariablene  

	 1.	 2.	 3.	 4.	 5.	 6.	 7.	 8.	 9.	

1. Emosjonsveiledende foreldrestil	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	

2. Emosjonsunnvikende foreldrestil	 -.19	 -	 	 	 	 	 	 	 	

3. Emosjonell forståelse	 .36*	 -.25	 -	 	 	 	 	 	 	

4. Ytre forståelse	 .39*	 -.32*	 .65**	 -	 	 	 	 	 	

5. Mentalisering	 .34*	 -.09	 .72**	 .24	 -	 	 	 	 	

6. Refleksjon	 .04	 -.13	 .72**	 .17	 .27	 -	 	 	 	

7. Selvregulering -.03	 .28	 -.22	 -.33*	 .06	 -.19	 -	 	 	

8. Innsatskrevende kontroll .01	 .38*	 -.23	 -.23	 -.04	 -.21	 .85**	 -	 	

9. Emosjonsregulering	 -.17	 .14	 -.26	 -.36*	 .04	 -.23	 .84**	 .48**	 -	

Note. * p <.05     ** p <.01 

 

3.2.1 Foreldrestil og barns emosjonelle forståelse 
Emosjonsveiledende foreldrestil korrelerer signifikant moderat positivt med barns 

emosjonelle forståelse (r =.36*, p = <.05). Emosjonsveiledende foreldrestil korrelerer også 

signifikant moderat positivt med ytre forståelse av emosjoner (r = .39*, p = <.05), og 

signifikant moderat positivt med mentalisering (r = .34*, p = <.05). Emosjonsunnvikende 

foreldrestil korrelerer signifikant moderat negativt med ytre forståelse av emosjoner (r = .-

32*, p = <.05), men korrelerer ikke signifikant med barns generelle emosjonelle forståelse 

eller noen av de andre variablene av emosjonell forståelse. 
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3.2.2 Foreldrestil og barns selvregulering 
Emosjonsunnvikende foreldrestil korrelerer signifikant moderat positivt med barns 

innsatskrevende kontroll (r =.38*, p = <.05), men korrelerer ikke signifikant med noen av de 

andre reguleringsvariablene. Emosjonsveiledende foreldrestil korrelerer ikke signifikant med 

noen av reguleringsvariablene. Emosjonsunnvikende foreldrestil er antatt å ha en negativ 

effekt på barns reguleringsevne og at korrelasjonen er positiv stemmer i forhold til teori og 

hypoteser,  da ”falske alarmer” er ment til å måle manglende reguleringsevne. 

 

3.2.3 Barns selvregulering og emosjonelle forståelse 
Variabelen for selvregulering (bestående av både innsatskrevende kontroll og 

emosjonsregulering) korrelerer signifikant moderat negativt med ytre forståelse av emosjoner 

(r = -.33*, p = <.05). Samt at emosjonsregulering også korrelerer signifikant moderat 

negativt med ytre forståelse av emosjoner (r = -.36*, p = <.05). Ingen signifikante 

korrelasjoner ble funnet mellom barnets innsatskrevende kontroll og emosjonelle forståelse. 

Barns reguleringsevne og emosjonelle forståelse er antatt å korrelerer positivt, altså at de 

fremmer hverandre. At korrelasjonene mellom barns reguleringsevne og emosjonelle 

forståelse er negative stemmer med teori og hypoteser, da ”falske alarmer” er ment til å måle 

manglende reguleringsevne.  

 

3.3 Effekter av emosjonelle stimuli på barnas selvregulering 
Etter å ha gjennomført mixed between-within subjects ANOVA på de falske alarmene av 

EGNG, ble det klart at hvilken emosjon (sint eller trist) som skulle reguleres eller inhiberes 

ikke hadde noe å si for hvordan barna presterte på testen i form av antall falske alarmer. Altså 

ingen hovedeffekt av emosjon (F = 2.24, p = .143). Derimot var det en hovedeffekt av 

stimulus (Go eller NoGo) (F = 4.92, p <.05). Dette betyr at det hadde noe å si hvor godt 

barna mestret å inhibere responsen i forhold til om det var et nøytralt eller emosjonelt 

stimulus som var et NoGo-stimulus, altså et stimulus som ikke skulle responderes på. Ved å 

kunne inhibere en respons på et emosjonelt NoGo-stimulus, snakker vi altså om barnas evne 

til emosjonsregulering. Ved å inhibere en respons til et nøytralt NoGo-stimulus er det snakk 

om evne til innsatskrevende kontroll. Det ble derfor nødvendig å skille mellom dette i alle 

analyser, og vi lagde to nye variabler: En variabel som var ment til å reflektere barnas 

emosjonsregulering, og en som var ment til å reflektere barnas evne til innsatskrevende 
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kontroll. Et samlet mål for begge disse variablene ble også brukt i alle analyser, og er ment til 

å reflektere barnas generell reguleringsevne (et overordnet mål på selvregulering). Det ble 

ikke funnet noen interaksjonseffekter mellom emosjon og stimuli (F = 3.50, p = .07).  

 

3.4 Modererer barns reguleringsevne forholdet mellom 

foreldrestil og barns emosjonelle forståelse?  
Hierarkisk multippel regresjon ble gjennomført for å vurdere om det var en modererende 

effekt av barns reguleringsevne på forholdet mellom foreldrestil og barns emosjonelle 

forståelse tilstede. Moderatoranalyser ble gjennomført med utgangspunkt i den signifikante 

korrelasjonen mellom emosjonsveiledende foreldrestil og barns emosjonelle forståelse. Det 

var ingen signifikant effekt mellom emosjonsunnvikende foreldrestil og barns generelle 

emosjonelle forståelse. Det ble derfor bare aktuelt å se på om det var en modererende effekt 

til stedet av de tre reguleringsvariablene (barns generelle selvregulering, innsatskrevende 

kontroll og emosjonsregulering), på forholdet mellom emosjonsveiledende foreldrestil og 

barns generelle emosjonelle forståelse. Resultatene er oppsummert i tabell 3, 4 og 5 (se 

nedenfor). Analyser ble også først gjennomført for å forsikre at det ikke var noen brudd på 

antakelsene om normalitet, lineæritet, multikollinaritet og homoskedastisitet. 

 

Tabell 3 

Hierarkisk Multippel Regresjonsanalyse for å vurdere Modererende Effekt av Selvregulering 

Selvregulering 

  Emosjonell forståelse 

 Prediktor ΔR² β 

Steg 1  .21*  

 Emosjonsveiledende foreldrestil  .40* 

 Selvregulering  -.21 

Steg 2  .07  

 Emosjonsveiledende foreldrestil * 

Selvregulering 

 -4.34 

Total R2   .28  

n  37  

Note. * p <.05, β = standardisert regresjonskoeffisient, ΔR² = differanse i andel forklart variasjon, R2 = totalt 

forklart variasjon. Tabell utformet i hht. APA 6 versjon (American Psychological Association).  
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Emosjonsveiledende foreldrestil og barns selvregulering ble lagt til i steg 1, og forklarer 21% 

av variansen i barns emosjonelle forståelse. Etter å ha lagt til produktleddet av 

emosjonsveiledende foreldrestil og barns selvregulering i steg 2, forklarer modellen 28%, F 

(3, 33) = 4.19, p < .05. Produktleddet forklarer 7% av variansen i barns emosjonelle 

forståelse, etter å ha kontrollert for emosjonsveiledende foreldrestil. Endring i R2 = .07, F 

endring (1, 33) = 3.12, p = .09, og er ikke signifikant. Det er bare emosjonsveiledende 

foreldrestil som er statistisk signifikant i modell 1 og 2, med en høyere betaverdi (β = .82, p < 

.01) i modell 2, enn i modell 1 (β = .40, p < .05). Dette betyr at emosjonsveiledende 

foreldrestil har en positiv effekt på barns emosjonelle forståelse, men at dette forholdet ikke 

modereres av barns selvregulering. 
 

Tabell 4 

Hierarkisk Multippel Regresjonsanalyse for å vurdere Modererende Effekt av 

Innsatskrevende kontroll 

Innsatskrevende kontroll 

  Emosjonell forståelse 

 Prediktor ΔR² β 

Steg 1  .22*  

 Emosjonsveiledende foreldrestil  .41* 

 Innsatskrevende kontroll  -.23 

Steg 2  .04  

 Emosjonsveiledende foreldrestil * 

Innsatskrevende kontroll 

 -1.31 

Total R2   .26  

n  37  

Note. * p <.05     ** p <.01, β = standardisert regresjonskoeffisient, ΔR² = differanse i andel forklart variasjon, 

R2 = totalt forklart variasjon. Tabell utformet i hht. APA 6 versjon (American Psychological Association).  

 

Emosjonsveiledende foreldrestil og barns innsatskrevende kontroll ble lagt til i steg 1, og 

forklarer 22% av variansen i barns emosjonelle forståelse. Etter å ha lagt til produktleddet av 

emosjonsveiledende foreldrestil og barns innsatskrevende kontroll i steg 2, forklarer 

modellen 26%, F (3, 33) = 3.83, p < .05. Produktleddet forklarer 4% av variansen i barns 

emosjonelle forståelse, etter å ha kontrollert for emosjonsveiledende foreldrestil. Endring i R2 

= .04, F endring (1, 33) = 1.73, p = .20, og er ikke signifikant. Det er bare 

emosjonsveiledende foreldrestil som er statistisk signifikant i modell 1 og 2, med en høyere 
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betaverdi (β = .64, p < .01) i modell 2, enn i modell 1 (β = .41, p < .05). Dette betyr at 

emosjonsveiledende foreldrestil har en positiv effekt på barns emosjonelle forståelse, men at 

dette forholdet ikke modereres av barns innsatskrevende kontroll. 

 

Tabell 5  

Hierarkisk Multippel Regresjonsanalyse for å vurdere Modererende Effekt av 

Emosjonsregulering 

Emosjonsregulering 

  Emosjonell forståelse 

 Prediktor ΔR² β 

Steg 1  .20*  

 Emosjonsveiledende foreldrestil  .37* 

 Emosjonsregulering  -.20 

Steg 2  .02  

 Emosjonsveiledende foreldrestil * 

Emosjonsregulering 

 -.86 

Total R2   .22  

n  37  

Note. * p <.05     ** p <.01, β = standardisert regresjonskoeffisient, ΔR² = differanse i andel forklart variasjon, 

R2 = totalt forklart variasjon. Tabell utformet i hht. APA 6 versjon (American Psychological Association).  

 

Emosjonsveiledende foreldrestil og barns emosjonsregulering ble lagt til i steg 1, og forklarer 

20% av variansen i barns emosjonelle forståelse. Etter å ha lagt til produktleddet av 

emosjonsveiledende foreldrestil og barns emosjonsregulering i steg 2, forklarer modellen 

22%, F (3, 33) = 3.12, p < .05. Produktleddet forklarer 2% av variansen i barns emosjonelle 

forståelse, etter å ha kontrollert for emosjonsveiledende foreldrestil. Endring i R2 = .02, F 

endring (1, 33) = .74, p = .40, og er ikke signifikant. Emosjonsveiledende foreldrestil er 

signifikant i modell 1 (β = .37, p < .05), men ingen av variablene er signifikante i modell 2. 

Dette betyr at emosjonsveiledende foreldrestil har en positiv effekt på barns emosjonelle 

forståelse, men at dette forholdet ikke modereres av barns emosjonsregulering. 

 

For alle de tre modellene er regresjonskoeffisienten for produktleddet av de uavhengige 

variablene et negativt tall, noe som betyr at effekten av barns reguleringsevne på foreldrestil 

er mindre for de som skårer høyt på emosjonsveiledende foreldrestil enn de som skårer lavt.  
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4 Diskusjon 
 

4.1 Hovedfunn 
Målet med studien var å undersøke forholdet mellom foreldrestil, barns emosjonelle 

forståelse og selvregulering. Studien finner støtte for at emosjonsveiledende foreldrestil 

fremmer barns emosjonelle forståelse, og at emosjonsunnvikende foreldrestil har en negativ 

innvirkning på barns reguleringsevne. Studien finner også støtte for en positiv samhandling 

mellom barns selvregulering og ytre forståelse av emosjoner, altså at selvregulering og 

emosjonell forståelse hos barn påvirker hverandre positivt. Et annet mål var å undersøke om 

forholdet mellom foreldrestil og barns emosjonelle forståelse påvirkes av barns 

reguleringsevne. Resultatene viser ikke støtte for hypotesen om at barns reguleringsevne har 

en modererende effekt på forholdet mellom foreldrestil og barns emosjonelle forståelse.  

 

 I tillegg viser studien at emosjonsveiledende foreldrestil fremmer barns ytre forståelse av 

emosjoner og barns evne til mentalisering rundt emosjoner, mens emosjonsunnvikende 

foreldrestil har en negativ innvirkning på ytre forståelse av emosjoner. Emosjonsveiledende 

foreldrestil har ingen assosiasjon med barns selvregulering. Nedenfor vil de viktigste funnene 

bli diskutert. 

 

4.2 Foreldrestil og barns emosjonelle forståelse  
Denne studien gir støtte for at emosjonsorientert foreldrestil er av betydning for barns 

emosjonelle utvikling, og viser at emosjonsveiledende foreldrestil fremmer barns emosjonelle 

forståelse. Dette samsvarer med tidligere forskning (Cunningham et al., 2009; Denham & 

Kochanoff, 2002), og er et funn som støtter Gottman og kollegaers (1996; 1997) antakelser 

om at foreldrestil er en sentral prediktor for barns utvikling av slik forståelse. Barn av 

foreldre som oppmuntrer til å utrykke emosjoner har mer tilgang til sine egne følelser og 

dermed får en bedre emosjonell forståelse (Gottman et al., 1997). Ved å få positive og 

støttende reaksjoner på sine emosjoner, opplever barn at emosjoner er av betydning, og 

viktige å ta tak i og undersøke videre. De får en oppleves av at alle emosjoner er akseptable, 

og vil derfor ikke oppfatte sterke negative emosjoner som like ubehagelig og heller ikke 

utvikle unngåelsesstrategier i like stor grad.  
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Tidligere forskning viser at førskolealder er en svært viktig periode i barns utvikling av 

emosjonell forståelse (Jacob et al., 2011; Pons et al., 2004). Denne studien støtter dette og 

viser at emosjonsveiledende foreldrestil fremmer barns ytre forståelse av emosjoner, mens 

emosjonsunnvikende foreldrestil har en negativ innvirkning på denne forståelsen. Yngre barn 

kan ha større behov for at voksne setter ord på følelser, modellerer passende emosjonsuttrykk 

og veileder dem under vanskelige situasjoner som utløser emosjonell aktivering, da de 

fremdeles er på et tidlig stadium i utviklingen av emosjonell forståelse (Katz et al., 2012).  

 

Resultatene viser også at emosjonsveiledende foreldrestil fremmer barns evne til 

mentalisering rundt emosjoner. Barn av foreldre som var mer emosjonsveiledende hadde 

bedre forståelse av andres ønsker og oppfatninger om emosjonelle utfall, og forståelse av 

muligheten for å skjule emosjoner. En tidlig mentaliseringsevne rundt emosjoner er positivt 

for barns emosjonsregulering, da økt mentalisering fremmer kognitive reguleringsstrategier 

(von Tetzchner, 2012). Det er i tillegg positivt for forståelse av andre og deres emosjoner, 

noe som igjen fremmer sosial kompetanse. Dette er komponenter av barns emosjonelle 

forståelse de fleste ikke mestrer før i skolealder (Pons et al., 2004). Denne studien utvider 

tidligere funn, og gir indikasjoner på at emosjonsveiledende foreldrestil kan være med på å 

fremme barns mentaliseringsevne i tidligere alder. Studien finner ikke assosiasjoner mellom 

foreldrestil og barns evne til refleksjon rundt emosjoner, noe som sannsynligvis kommer av 

at førskolebarn ikke mestrer disse komponentene av emosjonell forståelse helt enda. 

Tidligere forskning antar at barn mestrer dette først når de er ni år (Pons et al., 2004). 

 

Denne studien viser at emosjonsunnvikende foreldrestil har en negativ effekt på barns ytre 

forståelse av emosjoner. Dette støtter tidligere forskning som finner at mødres negative 

emosjonsuttrykk og reaksjoner har en negativ effekt på fem-åringers emosjonelle forståelse 

(Denham & Kochanoff, 2002). Tidligere empiri viser at mødrenes negative responser kan få 

barn til å ikke ville utforske sine emosjoner, noe som gjør at deres emosjonelle forståelse 

heller ikke utvikles ytterligere (Denham & Kochanoff, 2002). Barna får en oppfatning om at 

emosjoner er noe negativt, noe som kanskje skaper ubehag hos andre, og derav ubehag hos en 

selv. Barna blir derfor ikke motivert til å utforske sine emosjoner, men ønsker heller å unngå 

det potensielle ubehaget. Når de ikke er motivert til å utforske emosjoner, øker heller ikke 

deres forståelse.  
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Det er antatt at de negative konsekvensene av en emosjonsunnvikende foreldrestil er større 

for yngre enn eldre barn (Katz et al., 2012). Da ytre forståelse av emosjoner er den 

komponenten av emosjonell forståelse barn først utvikler, kan dette være en årsak til at de 

negative effektene av emosjonsunnvikende foreldrestil har størst innvirkning på barns ytre 

forståelse av emosjoner. En annen årsak til at emosjonsunnvikende foreldrestil kun har 

innvirkning på barns ytre forståelse av emosjoner i denne studien, kan være mulige 

interaksjonseffekter mellom de to foreldrestilene. For eksempel, i en studie av Lunkenheimer 

og kollegaer (2007) fant de støtte for at emosjonsunnvikende foreldrestil var en direkte 

risikofaktor for emosjonell og atferdsmessig utvikling hos barnet. Emosjonsveiledende 

foreldrestil hadde ikke en slik direkte effekt på barnets utvikling, men interagerte med 

emosjonsunnvikende foreldrestil slik at emosjonsveiledende foreldrestil fungerte som en 

beskyttende faktor mot de negative effektene av en emosjonsunnvikende foreldrestil. Altså, 

gir også Lunkenheimer og kollegaers studie støtte for at foreldre bruker begge stiler samtidig 

i mer eller mindre grad. 

 

Et viktig poeng relatert til ovennevnte funn er at i denne studien har emosjonsveiledende og 

emosjonsunnvikende foreldrestil blitt behandlet som to separate aspekter ved foreldrestil. 

Foreldre kan være både emosjonsunnvikende og emosjonsveiledende i sin foreldrestil, og 

variere mellom disse to under forskjellige omstendigheter. Emosjonsveiledende og 

emosjonsunnvikende foreldrestil korrelerer lavt negativt med hverandre i denne studien. 

Tidligere teori har antatt at de to foreldrestilene er negativt assosiert med hverandre (Gottman 

& DeClaire, 1996), mens nyere forskning finner også støtte for at de to er positivt assosiert 

(Duncombe et al., 2012; Havighurst et al., 2009; Wilson et al., 2012). Med bakgrunn i denne 

studien og tidligere empiri kan vi anta at det er et komplekst samvirke mellom de to. 

Variasjon i effekten av foreldrestil kan komme av mulige interaksjonseffekter mellom 

emosjonsveiledende og emosjonsunnvikende stil, noe som vil være nyttig for fremtidig 

forskning å undersøke.  

 

4.3 Foreldrestil og barns selvregulering 
Denne studien fant støtte for at emosjonsunnvikende foreldrestil hadde en negativ 

innvirkning på barns innsatskrevende kontroll, slik at foreldre som var mer 

emosjonsunnvikende hadde barn med lavere reguleringsevne. Resultatene viser en direkte 

effekt mellom emosjonsunnvikende foreldrestil og barns innsatskrevende kontroll, og ikke en 
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indirekte eller modererende effekt slik som antatt av Eiseberg og kollegaers (1998) 

heuristiske modell. Resultatet samsvarer samtidig med tidligere empiri, som gir støtte for en 

slik direkte effekt (Lunkenheimer et al., 2007; R. L. Miller et al., 2015). Både 

emosjonsunnvikende og autoritær foreldrestil er ansett som negative tilnærminger til barns 

emosjoner. Zhou, Eisenberg, Wang & Reiser (2004) studerte kinesiske første- og 

andreklassinger og deres foreldre, og fant støtte for at autoritær foreldrestil var assosiert med 

lav innsatskrevende kontroll hos barna. Disse funnene er i tråd med tidligere hypoteser om at 

streng disiplin kan forsterke barns tendenser til å oppleve sinne og frustrasjon og forstyrrer 

deres reguleringsevne (Repetti, Taylor, & Seeman, 2002).  

 

Denne studien kan ikke si noe om det kausale forholdet mellom emosjonsunnvikende 

foreldrestil og barns innsatskrevende kontroll, men tidligere forskning og teori antar at 

foreldre og barn påvirker hverandre gjennom transaksjonelle effekter (Moilanen, Rasmussen, 

& Padilla-Walker, 2015). Foreldre og barn vil begge påvirke hverandre og deres relasjon vil 

formes over tid. Tidligere sosialisering og tilknytning legger grunnlaget for senere 

interaksjoner. Foreldre og barn påvirker til visse reaksjoner eller atferd basert på sine 

personlige egenskaper (Morris, Silk, Steinberg, Myers, & Robinson, 2007). Det er vanskelig 

å vite om et emosjonelt barn, som uttrykker mye negative emosjoner, fremprovoserer en 

emosjonsunnvikende foreldrestil eller vice versa. Teori og empiri antyder at både barnets 

temperament og foreldrestil er viktige å ta høyde for og undersøke med tanke på barns 

emosjonelle utvikling, og at de har additive effekter over tid (Lengua & Kovacs, 2005). 

 

Moilanen og kollegaer (2015) undersøkte gjensidige assosiasjoner mellom barn og ungdoms 

selvregulering og foreldrestil i en ett-årig longitudinell studie, og fant støtte for et avhengig 

forhold mellom de to (”Coercion modell”). Studien så samtidig større effekter av barn og 

unge på endring i foreldrestil over tid, enn foreldres effekter på barn og unges selvregulering. 

Endringen var størst for autoritær og ettergivende foreldrestil, hvor foreldrene hadde en 

økning i bruk av disse stilene som en reaksjon på ungdommens økende reguleringsvansker i 

tenårene. Moilanen og kollegaer (2015) antar at en mulig årsak til barnas reguleringsvansker 

er at autoritære foreldre selv ikke viser adekvat selvregulering og derfor ikke er gode 

rollemodeller i den sammenhengen. Autoritære foreldre har en tilnærming til barns negative 

emosjoner mer i form av at de pålegger de å regulere seg, heller enn å veilede de og være 

gode rollemodeller, noe som gjør at det blir vanskelig for dem å lære seg adekvate 

reguleringsstrategier (Sroufe, 1996). Dette kan også skape større emosjonell aktivering hos 
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begge parter under samhandling, noe som igjen gjør det vanskelig for barna å regulere seg 

(Scaramella & Leve, 2004). Det kan tenkes at dette er årsaken til den negative effekten denne 

studien finner mellom emosjonsunnvikende foreldrestil og barns innsatskrevende kontroll. På 

grunn av dysregulering hos både barn og foreldre, opplever de begge økt emosjonell 

aktivering under samhandling og fortsetter å ha denne negative effekten på hverandre over 

tid.  

 

Zhou og kollegaer (2004) foreslår at emosjonsrelaterte temperamentskarakteristika ved 

barnet, slik som reguleringsevne og spesielt innsatskrevende kontroll, kan være en viktig 

forklarende faktor på den negative assosiasjonen mellom autoritær foreldrestil og barns 

sosiale og emosjonelle kompetanse. Den herværende studien fant ikke støtte for en 

modererende effekt av barnets reguleringsevne på forholdet mellom foreldrestil og barns 

emosjonelle forståelse. Samtidig finner studien noen tendenser. Effekten av barnets 

selvregulering på foreldrestil er mindre for de som skårer høyt på emosjonsveiledende 

foreldrestil, enn de som skårer lavt. Altså er kanskje barnets reguleringsevne av mindre 

betydning på forholdet mellom emosjonsveiledende foreldrestil og barns emosjonelle 

forståelse, når foreldrene skårer høyt på emosjonsveiledning. Hvor godt barnet evner å 

regulere seg, eller ikke, påvirker ikke i like stor grad den positive effekten av en 

emosjonsveiledende foreldrestil på barnets emosjonelle forståelse. Foreldrene i denne studien 

skårer noe høyere på emosjonsveiledende foreldrestil (M = 43.03), enn tidligere studier (M = 

40.63 - 41.09) (Havighurst et al., 2010). Dette kan ha vært med på å påvirke effekten av 

selvregulering, da foreldrene i denne studien var mer emosjonsveiledende og effektene av 

selvregulering var små. Det er også mulig at andre faktorer som er av større betydning enn 

reguleringsevne, er med på å moderere dette forholdet. Eisenberg og kollegaer (1998) forslår 

blant annet andre komponenter av barnets temperament, slik som negativ emosjonalitet. 

Intensitet av emosjonell aktivering hos både barn og foreldre kan også være mulige 

moderatorer som fremtidig forskning bør undersøke. 

 

I Moilanen og kollegaers (2015) studie hadde ungdom med autoritative foreldre liten endring 

i selvregulering i løpet av ett år. De var mer stabile og velregulerte. En antakelse for denne 

effekten er at foreldre med en autoritativ tilnærming har lagt grunnlaget for adekvat 

selvregulering tidligere i utviklingen, mens autoritær fortsetter å hindre adekvat utvikling av 

selvregulering (Kiff et al., 2011). De antar også at høy reguleringsevne hos barn og unge 

fører til mer autoritativ tilnærming fra foreldrene igjen. Studien utfordrer også antakelsen om 
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at autoritative foreldre fortsetter å påvirke sine barns selvregulering (Moilanen et al., 2015). 

Dette kan være årsaken til at denne studien ikke finner noen innvirkning fra 

emosjonsveiledende foreldrestil på barns selvregulering, da disse barna allerede i svært tidlig 

alder kan ha utviklet et godt grunnlag for adekvat selvregulering.  

 

Det kan også argumenteres for at en mulig årsak til den manglende assosiasjon mellom 

emosjonsveiledende foreldrestil og reguleringsevne hos barnet, kan komme av 

emosjonsveiledende foreldres evne til å tilpasse seg barnets temperament. Cassidy (1994) 

antar at varme og responsive foreldre er mer åpne for og respekterer mer barns negative 

emosjoner. Med andre ord, de vil kanskje være mer aksepterende ovenfor barnets medfødte 

temperament i stedet for å prøve å tilpasse barnets emosjonelle opplevelser og uttrykk til 

egne preferanser. Det kan derfor tenkes at autoritative og emosjonsveiledende foreldre i 

større grad tilpasser sin foreldrestil etter barnets temperament, og at dette forklarer den 

manglende assosiasjonen mellom emosjonsveiledende foreldrestil og barns reguleringsevne. 

 

4.4 Barns selvregulering og emosjonelle forståelse 
Barna i denne studien hadde et litt høyere gjennomsnitt på emosjonell forståelse 

sammenlignet med tilsvarende empiri på førskolebarn (Albanese, De Stasio, Di Chiacchio, 

Fiorilli, & Pons, 2010; Farina, Albanese, & Pons, 2007; Pons et al., 2004). På bakgrunn av 

tidligere forskning er det antatt at barns ytre forståelse av emosjoner er en ferdighet 

førskolebarn skal beherske (Pons et al., 2004). I dette utvalget hadde barna et gjennomsnitt 

(M = 2.23) i denne perioden som samsvarer med tidligere empiri (Pons et al., 2004). For 

andre utviklingsperiode (barns evne til mentalisering rundt emosjoner) skårer barna 

gjennomsnittlig noe lavere (M = 1.65), mens for tredje utviklingsperiode (barns evne til 

refleksjon rundt emosjoner) skårer barna gjennomsnittlig noe høyere (M = 1.58) 

sammenlignet med tidligere empiri på førskolebarn (Pons et al., 2004). Gjennomsnittet blir 

også lavere for hver utviklingsperiode, noe samsvarer med tidligere teori og empiri, da de tre 

utviklingsperiodene er hierarkiske og det antas at barn tilegner seg kompetanse for første 

periode før andre og tredje periode.  

 

Studien finner støtte for to assosiasjoner mellom barns reguleringsevne og emosjonelle 

forståelse; både mellom barns ytre forståelse av emosjoner og selvregulering, samt mellom 

deres ytre forståelse av emosjoner og emosjonsregulering. Dette støtter en assosiasjon 



	 41	

mellom forståelse og reguleringsevne, noe som samsvarer med tidligere empiri, hvor økning i 

den ene fremmer den andre (Bender et al., 2015; Izard et al., 2008; Schultz et al., 2001). Selv 

om man ikke kan si noe om årsakssammenhengen mellom disse fenomenene i denne studien, 

gir den støtte for at førskolebarns emosjonelle forståelse og reguleringsevne samhandler. 

Tidligere empiri finner støtte for et toveis-forhold mellom emosjonell forståelse og 

emosjonsregulering, altså en gjensidig prosess hvor de to er avhengige av hverandre (Izard et 

al., 2008; Schultz et al., 2001). For at barn skal lykkes med å regulere en emosjonell tilstand, 

må de inneha kunnskap om emosjoner og håndtering av disse, samt at god reguleringsevne 

kan være med på å fremme emosjonell forståelse. 

 

Ved testing av emosjonsregulering i denne studien hadde det ingen betydning for hvordan 

barna presterte på testen, om det var sinne eller tristhet som skulle inhiberes. Derimot var det 

av betydning om barna ble testet på å inhibere en respons på et nøytralt eller emosjonelt 

stimuli, med andre ord om de ble testet på innsatskrevende kontroll eller emosjonsregulering. 

Barna hadde større vansker når det var et emosjonelt stimuli som skulle inhiberes. Funnet 

samsvarer med tidligere empiri, og spesielt for yngre barn, da de har større vansker med å 

opprettholde kognitiv kontroll under emosjonell aktivering (Tottenham et al., 2011). 

Tottenham og kollegaer (2011) antar at emosjonell informasjon kan svekke kognitiv kontroll. 

Tidligere empiri finner støtte for at både barn og voksne i alderen fem til tjue-åtte år hadde 

større vansker med emosjonsregulering enn innsatskrevende kontroll, noe som tyder på at å 

opprettholde kognitiv kontroll under emosjonell aktivering er en vedvarende utfordring 

(Tottenham et al., 2011). Samtidig så studien at vanskene ble mindre ved stigende alder, og 

Tottenham og kollegaer (2011) foreslår at emosjonsregulering er en prosess som utvikler seg 

mer langsomt enn generell kognitiv kontroll. Da yngre barn har større vansker med 

emosjonsregulering, og da denne studien viser at emosjonsregulering henger sammen med 

deres ytre forståelse av emosjoner, understreker dette betydningen av å fremme emosjonell 

forståelse i tidlig alder.  

 

Denne studien har valgt å se på emosjonsregulering i form av opprettholdelse av kognitiv 

kontroll under emosjonell aktivering. Det er viktig å ta i betraktning at dette bare er én av 

flere måter å forstå begrepet på. Campos og kollegaer (2004) nevner også andre former for 

emosjonsregulering, slik som evnen til å ta avgjørelser basert på emosjonell informasjon, 

samt å vurdere informasjon som er emosjonelt aktiverende. Skalaer som er ment til å 

undersøke barns emosjonsregulering bygger gjerne på en forståelse av emosjonsregulering i 
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form av modulering av et emosjonsuttrykk, enten den indre tilstanden eller det atferdsmessige 

uttrykket (f. eks. Shields & Cicchetti, 1997). Samtidig er det viktig å understreke at denne 

studien har undersøkt en del av selvregulering som er mindre forsket på, altså evne til å 

opprettholde kognitiv kontroll under emosjonell aktivering. Denne formen for regulering er 

heller ikke forsket på i sammenheng med emosjonsorientert foreldrestil og barns emosjonelle 

forståelse. 

 

4.5 Styrker, begrensninger og fremtidig forskning 
Denne studien har både styrker og svakheter, og et par fordeler vil fremheves før 

begrensningene diskuteres. En styrke ved studien er at få studier har tidligere undersøkt de 

underliggende mekanismene av barns selvregulering opp mot emosjonsorientert foreldrestil, 

samt sammen med barnets emosjonelle forståelse. Mange former for regulering påvirkes av 

emosjoner, og det er derfor interessant å se på slik foreldrestil i den forbindelse. Tidligere 

studier har ofte undersøkt mer tradisjonelle oppdragerstiler, slik som autoritativ og autoritær, 

og ikke emosjonsorientert foreldrestil (bl.a. Moilanen et al., 2015). 

 

En annen klar styrke er dens bruk av atferdsmessige mål på barnets emosjonelle forståelse og 

reguleringsevne i et laboratorium. Dette gjør det mulig å vurdere barnas resultater på disse 

testene opp i mot foreldres egnerapporterte emosjonsorienterte foreldrestil. Slike direkte mål 

på barns atferd er etterspurt av tidligere forskning på feltet (bl.a. Zhou et al., 2004). Samtidig 

krever slike målinger mye ressurser, særlig hvis mange barn skal måles, og en hovedsvakhet 

ved den herværende studien er at dataene er tatt fra en pilotstudie med et begrenset utvalg. 

Det er et komplekst mønster av samhandling mellom foreldrestil, barns emosjonelle 

forståelse og selvregulering, som det kan være utfordrende å måle. Studien finner ikke støtte 

for at selvregulering moderer forholdet mellom emosjonsveiledende foreldrestil og barns 

emosjonelle forståelse. En mulig årsak til dette kan være at studiens utvalg var relativt lite (N 

= 40). Muligheten til å finne en moderatoreffekt er avhengig av effektens og utvalgets 

størrelse (Cohen, 1992). Denne studien finner tendenser mellom slike forhold, men de ikke er 

signifikante. Utvalget var ikke bare begrenset i form av at det var relativt lite, men det var 

også homogent. Kontrollvariabler for sosioøkonomisk status ble derfor heller ikke brukt i 

denne studien. 
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Indre konsistens på spørreskjemaet for emosjonsorientert foreldrestil er noe lav. Skalaen for 

emosjonsveiledende foreldrestil har en Cronbach’s Alpha på under .70, mens 

emosjonsunnvikende foreldrestil har en tilfredsstillende α på .81. Fremtidige studier bør 

forsøke å gjenskape disse funnene ved bruk av andre metoder og måleinstrumenter. En annen 

begrensning ved studien er at foreldrestil ble målt med selvrapportering, noe som kan gjøre at 

disse resultatene gjenspeiler oppfatninger og holdninger foreldrene har om forventet 

barneoppdragelse, mer enn faktisk foreldrestil. Observasjonsstudier av samspill kan være en 

tilnærming som gir et mer nøyaktig bilde av foreldrestil og samhandling med barnet. 

Barnerapportering er også mulig, men er kanskje å foretrekke med eldre barn enn 

førskolebarna i denne studien.  

 

Denne studien har fokusert på foreldres bidrag til barns emosjonelle forståelse og 

selvregulering. Andre bidragsytere kan også være svært viktige for slik utvikling hos barn. 

Bidragsytere til barns emosjonelle sosialisering kan være jevnaldrende, lærere eller 

barnehageansatte, søsken, annen familie eller betydningsfulle andre. Det vil derfor være 

viktig for fremtidige studier å inkludere flere eller andre bidragsytere til barns emosjonelle 

sosialisering (Morris et al., 2007). Morris og kollegaer (2007) trekker også frem betydningen 

av kultur og det emosjonelle klimaet i familien som viktige påvirkende faktorer til barns 

emosjonelle utvikling.  

 

Studiens mål skiller ikke mellom tristhet og sinne i regulering eller veiledning av negative 

emosjoner. Fremtidige studier bør ta sikte på å skille mellom hvilke negative emosjoner det 

er snakk om å veilede eller unnvike i forhold til foreldrestil. I det daglige vil foreldre veilede 

og/eller unnvike begge, men det kan være viktige forskjeller i mønstre eller tendenser i 

forhold til de to (O'Neal & Magai, 2005). Det kan også være hensiktsmessig å skille hvilke 

negative emosjoner barnet skal regulere. Denne studien fant ingen signifikant hovedeffekt av 

emosjon i forhold til regulering, men det kan være andre måleinstrumenter som er mer 

sensitive for slike vurderinger. En annen mulig begrensning er valg av selvreguleringsmål, 

som primært fokuserer på kortsiktige aspekter av selvregulering som inhibering av uønsket 

respons i øyeblikket. Det kan være at selvregulering er målt i for snever forstand, og 

fremtidig studier bør ta sikte på å undersøke flere aspekter ved selvregulering med tanke på 

bruk av selvregulering som mulig moderator (se Nigg, 2016 for gjennomgang). 
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Da dette er en tverrsnittstudie er det ikke er mulig å fastslå noen kausale forhold, og disse 

tolkningene blir kun spekulative. Er det mulig at barn med god emosjonell forståelse fremmer 

en mer emosjonsveiledende tilnærming hos foreldrene? Eller at det er andre faktorer ved 

barnet som påvirker foreldre til å være mer emosjonsveiledende? Det kan være andre 

modererende og medierende faktorer enn barnets reguleringsevne mellom 

emosjonsveiledende foreldrestil og barns emosjonelle forståelse. Med longitudinelle studier 

vil det også være mulig å undersøke om emosjonsorientert foreldrestil predikerer barns 

emosjonelle forståelse og reguleringsevne etter å ha kontrollert for tidligere grad av slik 

forståelse og ferdigheter. Intervensjonsstudier gjør det også mulig å undersøke om endring i 

foreldrestil skaper endring i barns emosjonelle ferdigheter og reguleringsevne (Zhou et al., 

2004). Dataene i denne studien er hentet fra T1 i en pragmatisk RCT-studie, så dette vil være 

mulig på et senere tidspunkt.  

 

4.6 Implikasjoner 
Studien støtter tidligere empiri om at emosjonsveiledende foreldrestil har en positiv 

innvirkning på barns emosjonelle forståelse (Havighurst et al., 2010). Denham (1998) antar at 

emosjonell forståelse er en viktig egenskap i forhold til sosial fungering, akademiske 

prestasjoner og prososial atferd (som sitert i Havighurst et al., 2010). Samtidig finner studien 

støtte for at emosjonsunnvikende foreldrestil har en negativ innvirkning på barns 

selvregulering, som igjen kan ha negative konsekvenser for sosial fungering og være en 

innvirkende faktor i utviklingen av atferdsproblemer (R. L. Miller et al., 2015). Dette gir 

implikasjoner for intervensjoner og forebyggende tiltak, da økning i emosjonsveiledende 

foreldrestil, samt reduksjon i emosjonsunnvikende foreldrestil, kan ha positive effekter på 

barns emosjonelle kompetanse.  

 

Som diskutert innledningsvis har meta-emosjoner stor betydning for hva foreldre føler og 

tenker om sine barns emosjoner, som igjen påvirker hvilken foreldrestil de benytter seg mest 

av (Gottman et al., 1997). Foreldre med en emosjonsunnvikende filosofi kan ha blitt møtt 

med en lignende tilnærming i sin oppvekst, og oppfatninger som at ”sinne ikke skal 

uttrykkes, men kontrolleres” og at det er en svakhet å vise at man er lei seg. Når disse 

foreldrene har barn som skårer lavt på innsatskrevende kontroll, kan de ha oppfatninger om at 

barnet ikke oppfører seg som forventet og må oppdras. Barnet som ikke blir møtt med en 

emosjonsveiledende tilnærming vil ikke få mulighet til å lære seg å gjenkjenne sine følelser, 
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sette navn på de og heller ikke regulere de. Dette kan da skape en negativ transaksjonell 

effekt, hvor begge parter forsetter å utløse ”det verste” i hverandre over tid. I et større 

forebyggingsperspektiv er det viktig å ta i betraktning betydningen av meta-emosjoner, og 

hva det kan ha å si for tidlig intervensjon av foreldre og barn, som igjen vil påvirke neste 

generasjon med tanke på disse barnas meta-emosjoner når de selv blir foreldre.  

 

Foreldreintervensjoner som retter seg mot å fremme emosjonell kompetanse hos foreldrene 

eller andre viktige bidragsytere, og som følge av dette fremmer emosjonell kompetanse hos 

barna, er viktige tiltak for å bedre deres tilpasning. Foreldre som ønsker at deres barn skal bli 

emosjonelt kompetente, med god emosjonell forståelse og reguleringsevne, kan dra nytte av å 

lære seg måter å fremme slik forståelse på. Være bevist sine egne meta-emosjoner og 

foreldrestil, ta vare på seg selv og sin egen psykiske og emosjonelle helse, forstå viktigheten 

av emosjoner og evne til å gjenkjenne, støtte og veilede barns emosjoner, er viktig temaer for 

foreldreintervensjoner (Denham & Kochanoff, 2002). Et foreldreprogram som tar for seg 

disse temaene er ”Tuning in to Kids” (TIK), som er et program som har til hensikt å fremme 

emosjonsveiledende foreldrestil (Havighurst et al., 2009). Den herværende studien er en del 

av en intervensjonsstudie som undersøker effekten av denne foreldreintervensjonen. 

 

Å fremme emosjonell kompetanse hos førskolebarn gjennom emosjonsveiledende foreldrestil 

vil være forebyggende for senere emosjonelle og sosiale vansker, samt fremme tilpasning og 

prestasjoner på skolen (bl.a. Bender et al., 2015; Duncombe et al., 2014; Havighurst, 

Frankling, Holland, Kehoe, & Stargatt, 2015; Trentacosta & Fine, 2010). Da studien gir støtte 

for at emosjonsorientert foreldrestil er av betydning for førskolebarns emosjonelle 

kompetanse kan den anses som et kunnskapsbidrag til dette feltet, og således gi implikasjoner 

til forebyggende tiltak.  
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5 Konklusjon 
Denne studien finner støtte for at emosjonsveiledende foreldrestil fremmer barns emosjonelle 

forståelse. Barn av foreldre som var mer emosjonsveiledende hadde bedre emosjonell 

forståelse. Emosjonell forståelse er en viktig komponent av førskolebarns emosjonelle 

kompetanse, og som videre kan få betydning for barns sosiale kompetanse, psykiske helse og 

tilpasning. Resultatene viste også at emosjonsunnvikende foreldrestil hadde en negativ 

innvirkning på barns reguleringsevne. Foreldre som er mer emosjonsunnvikende hadde barn 

med lavere innsatskrevende kontroll. Tidligere empiri antar at det er et gjensidig forhold 

mellom foreldrestil og barns reguleringsevne. Det vil derfor være nyttig å undersøke dette 

forholdet grundigere, slik at vi får en bedre forståelse av den transaksjonelle effekten over tid. 

Studien viser at foreldrestil er en faktor av betydning for førskolebarns emosjonelle forståelse 

og selvregulering, noe som gir implikasjoner for forebyggende tiltak og intervensjoner for å 

fremme barns emosjonelle utvikling og psykiske helse. 

 

Studien fant derimot ikke støtte for at barns selvregulering modererer forholdet mellom 

foreldrestil og emosjonell forståelse hos barna, slik som antatt innledningsvis. Selv om 

manglende modererende effekt i denne studien kan være en konsekvens av at utvalget som 

ble studert var relativt lite, er det også mulig at de tre fenomenene samhandler på en annen 

måte enn først antatt. Fremtidige studier bør ta sikte på å undersøke forholdet mellom de tre 

fenomenene; foreldrestil, barns emosjonelle forståelse og selvregulering, slik at vi får en mer 

utfyllende forståelse av deres samhandling. Med longitudinelle studier vil det være mulig å 

undersøke om emosjonsorientert foreldrestil predikerer barns emosjonelle forståelse og 

reguleringsevne. Intervensjonsstudier, som Tuning in to Kids, gjør det også mulig å 

undersøke om endring i foreldrestil skaper endring i barns emosjonelle ferdigheter og 

selvregulering. 
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Vedlegg 
Vedlegg 1. Illustrasjon av tegnede emosjonsuttrykk i TEC (Test of Emotion Comprehension) 

for gutter. 
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Vedlegg 2. Illustrasjon av mål på selvregulering - EGNG (Emotional Go/NoGo task) 

 
Illustrasjon: 1 av 4 betingelser i EGNG, hvor Go-stimulus er nøytral og NoGo-stimulus er 

sint. Inhibering av respons på et emosjonelt NoGo-stimulus (her: sint) er et mål på 

emosjonsregulering. Ansiktene ble vist i 1200ms, mens interstimulus intervall (ISI) varierte 

tilfeldig mellom 1250 og 1750ms. 
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Vedlegg 3. Spørreskjemaet for emosjonsorientert foreldrestil – PESQ (Parent Emotional 

Style Questionnaire), og hvordan det ble presentert gjennom Qualtrics på nett. 

 

	


