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Sammendrag
Overgangen fra barnehage til skole er en utfordrende periode i et barns liv. Tidligere studier
fremmer betydningen av en balansert selvregulering for å kunne mestre ulike sosiale og
akademiske utfordringer i skolen. Førskolebarn med atferdsvansker viser seg å ofte ha en
ikke-balansert selvregulering, som igjen kan bidra til vanskelige utviklingsforløp. Funn fra
tidligere studier indikerer at førskolebarns emosjonelle forståelse og kognitive kontroll kan
være sentrale underliggende mekanismer av selvregulering, og av betydning for
førskolebarns atferdsvansker. Det er derimot få studier som har undersøkt denne relasjonen i
en normalpopulasjon. Det er videre enda færre, om noen, studier som undersøker de
forskjellige komponentene av emosjonell forståelse og kognitiv kontroll i sammenheng med
grad av atferdsvansker hos førskolebarn.
Denne studien hadde derfor som mål å undersøke sammenhenger mellom kognitiv kontroll,
emosjonell forståelse og atferdsvansker hos førskolebarn. Deltakerne i denne studien var 35
barn (17 gutter og 18 jenter) i alderen 5 – 6 år og deres foreldre (26 mødre og 9 fedre) fra
normalpopulasjonen som ble rekruttert fra barnehager i Oslo – regionen. Kognitiv kontroll
hos barna ble direkte undersøkt ved bruk av A-X Continuous Performance Task (AX-CPT)
og deres emosjonelle forståelse ble direkte undersøkt med Test of Emotion Comprehension
(TEC). Barnas grad av atferdsvansker ble indirekte målt ved bruk av foreldrerapportering på
Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI). Datamaterialet i denne studien er hentet fra
baseline målinger (T1) av studien Innstilt på Barn, som er en pilotstudie av hovedstudien
Norwegian Tuning in to Kids (N-TIK), hvor undertegnede har vært deltakende i rekruttering,
testing, koding og analysering av pilotstudiens data.
Studiens forskningsspørsmål og hypoteser ble undersøkt med korrelasjonsanalyser, samt
enkle og multiple regresjonsanalyser. Resultatene finner støtte i at førskolebarns emosjonelle
forståelse har en negativ sammenheng med barnas grad av atferdsvansker, hvor det å forstå
ytre aspekter av emosjoner (synlige emosjonsuttrykk) viser seg å være av mest betydning.
Resultatene støtter ikke at grad av kognitiv kontroll har en sammenheng med grad av
atferdsvansker. Studien finner derimot at bruk av proaktiv strategi for å oppnå kognitiv
kontroll har en positiv sammenheng med barnas grad av atferdsvansker. De viktigste funnene
er diskutert, samt praktiske og teoretiske implikasjoner er foreslått.
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1 Innledning
Overgangen fra barnehage til skole er en utfordrende periode i et barns liv. Fra å være eldst i
barnehagen og godt kjent med barnehagens rammer, til å innrette seg i skolens normer, regler
og grenser, kan være en krevende prosess. Med skolens oppgavekrav og samvær med ukjente
voksne og barn utfordrer skolehverdagen barna både på det akademiske og sosiale plan.
Barns evne til selvregulering er helt avgjørende for både læring og sosial tilpasning og for en
suksessfull overgang fra barnehage til skole (Blair & Raver, 2015). Med en balansert
selvregulering vil barn evne å engasjere seg i læring med en fokusert oppmerksomhet og
målrettet atferd, samt håndtere å oppføre seg på sosialt aksepterte måter med lærere og
jevnaldrende (Eisenberg, Valiente, & Eggum, 2010).
Hvordan er det med de barna som har vansker med selvregulering i forkant av oppstarten i
skolen? Hvordan vil de oppleve og takle overgangen? En ikke-balansert selvregulering kan
ofte bidra til at et barn viser utagerende atferd (Merrell & Tymms, 2001), og skolens
akademiske og sosiale krav være spesielt utfordrende. Det kan for eksempel være
problematisk for et barn å gjennomføre ulike skoleoppgaver eller å lytte og følge med i en
skoletime om de har vansker med fokusert oppmerksomhet og målrettet atferd (Margetts,
2005; Rothbart, Posner, & Kieras, 2006). Samtidig kan sosialisering med andre barn og
voksne være utfordrende ved at kontakten kan være vanskelig om deres atferd er
forstyrrende, påtrengende eller aggressiv (Kjøbli & Ogden, 2012). For barn som sliter med å
regulere sin egen atferd, kan skolens mange og ulike utfordringer derfor føre til en dårlig
tilpasning og forsinket læring (Merrell & Tymms, 2001).
Barns kognitive kontroll og emosjonelle forståelse anses som sentrale underliggende
mekanismer av selvregulering og er relatert til barnas håndtering av eller vansker med egen
atferd (Blankson et al., 2013; Hughes, Dunn, & White, 1998). Kognitiv kontroll inkluderer
involvering i inhibering av automatiske responser og aktivering av mer hensiktsmessige
responser, og bidrar således til at barns generelle atferdsregulering er tilpasset miljøets krav
(Morrison, Ponitz, & McClelland, 2010). Kognitiv kontroll er også i tidligere studier assosiert
med barns akademiske prestasjoner fordi evnen bidrar til å styre barnas oppmerksomhet til å
være målrettet i gjennomføring av oppgaver (se oversikt i Morrison et al., 2010). Emosjonell
forståelse innebærer en forståelse for egne og andres emosjoner, og anses som avgjørende for

1

barns sosiale kompetanse ved at evnen lager et grunnlag for gode relasjoner og samhandling
med andre (Denham et al., 2003).
Hovedmålet med denne studien er derfor å undersøke underliggende mekanismer til barns
selvregulering (her: kognitiv kontroll og emosjonell forståelse) og grad av atferdsvansker i
førskolealder. Formålet med dette er å øke vår kunnskap om samspillet mellom kognitiv
kontroll, emosjonell forståelse og atferdsvansker, og hvordan barns selvreguleringsevne
påvirker deres atferd i forkant av skolestart. Dette gjøres ved å analysere utvalgte data fra
prosjektet Innstilt på Barn, en pågående norsk pilotstudie av det australske
foreldreprogrammet Tuning in to kids (Havighurst & Harley, 2007). Pilotstudiens informanter
er barn i fem til seks års alderen (heretter omtalt som førskolealder) og deres foreldre.
Bakgrunnen for den valgte tematikken er en interesse for skjæringspunktet mellom emosjon,
kognisjon og atferd i en potensiell sårbar periode av barns liv. Det finnes flere tidligere
studier som har undersøkt relasjonen mellom faktorene, men ytterst få studier som har gått
mer i dybden av selvregulering og undersøkt mer konkret hva de ulike komponentene
kognitiv kontroll og emosjonell forståelse består av, samt hvordan de samhandler med barns
grad av atferdsvansker. Det er derfor hensiktsmessig å undersøke disse forholdene ytterligere.
Det er viktig å fremheve at det kan finnes flere grunner til at et barn har større eller mindre
grad av atferdsvansker, ved at barns utvikling skjer i et komplekst samspill mellom genetiske,
biologiske og miljømessige faktorer. Barns væremåte kan derfor påvirkes av flere og
samtidige risikofaktorer av indre og ytre art. I denne studien fokuseres det på utvalgte indre
faktorer som er sentrale for barns selvregulering og atferd.
Studiens direkte mål av kognitive kontroll og emosjonelle forståelse er, etter min kjennskap,
ikke sett i sammenheng med hverken hverandre eller med atferdsvansker i tidligere studier.
Denne studien vil derfor kunne være et nyttig empirisk bidrag til kunnskap om barns
utvikling av selvregulering. Under følger en gjennomgang av tidligere studier av, og
teoretiske aspekter ved, de valgte faktorene i denne studien. Fokusområdene, atferdsvansker
og underliggende mekanismer av selvregulering (her kognitiv kontroll og emosjonell
forståelse), vil først bli presentert separat, for så å bli sett i sammenheng. Teoretiske og
empiriske bidrag fra både utviklingspsykologiske og nevrokognitive perspektiv vil bli
presentert, diskutert og forsøkt integrert. Innledningen avsluttes med studiens mål,
problemstillinger og hypoteser.
2

1.1 Atferdsvansker
Det råder en generell enighet i feltet om at atferdsvansker viser til et mønster av atferd som er
problematisk for både barnet og omgivelsene, og som er normbrytende (se oversikt i Skogen
& Torvik, 2013). Begrepet atferdsvansker kan forstås som atferd innenfor et diagnostisk
område, men refererer også til atferd av mindre alvorlig art. Det er viktig å understreke at en
forståelse av atferdsvansker kan variere i alvorlighetsgrad langs en eller flere dimensjoner. En
slik dimensjonal forståelse av atferdsvansker er hensiktsmessig i nettopp denne
sammenhengen, hvor utvalget er barn i fem til seks års alderen fra en normalpopulasjon, og
hvor barna kan ha begynnende eller allerede utviklede atferdsvansker, men uten
nødvendigvis en formell diagnose (Kjøbli & Ogden, 2012). Atferdsvansker vil i denne
studien derfor referere til en atferd som er avvikende og normbrytende, men ikke
nødvendigvis av diagnostisk art.
At et barn krangler eller sloss med jevnaldrende barn eller søsken, oppleves som
provoserende eller ødelegger ting, er alle eksempler på at et barn viser atferdsvansker.
Opposisjonell atferd, som å nekte å følge hjemmets regler og å skrike til foreldre, er et annet
eksempel på en slik atferd. Atferdsvansker kan også referere til en atferd relatert til barnets
oppmerksomhet. Dette i form av å være uoppmerksom, ha konsentrasjonsvansker, og bli lett
distrahert (Eyberg & Ross, 1978; Ogden, 2009). I de første leveårene er det helt vanlig med
episoder av problematferd som raserianfall, uro, konsentrasjonsvansker, ulydighet og trass
(Mathiesen, Karevold & Knudsen, 2009). De fleste barn går gjennom perioder hvor de viser
ulike former for atferdsvansker. Dette anses som en gjenspeiling av deres normalutvikling i
form av grensetesting og utvikling av selvstendighet (Miner & Clarke-Stewart, 2008). I følge
Webster-Stratton, og ”De utrolige årene” (2007), er for eksempel hver fjerde interaksjon
mellom barn i førskolealderen aggressiv og langt over halvparten av småbarn har ett
raserianfall om dagen.
I en norsk populasjonbasert studie på barn mellom halvannet og fire år ble det funnet at 3-4%
av barna ofte var svært aggressive og vanskelige, mens hele 70% var slik av og til (Mathiesen
& Sanson, 2000). En normal førskoleatferd kan derfor være høyst krevende, men er ikke
ensbetydende med at den avviker fra jevnaldrenes atferd. Barn som derimot viser tidlig tegn
på atferdsvansker og at denne atferden er vedvarende, er i risiko for ulike negative
utviklingsutfall (Broidy et al., 2003; Burke, Waldman, & Lahey, 2010).
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1.1.1 Risikoforløp og betydningen av barnets egenskaper
Barn som viser en tendens til å hyppig erfare atferdsvansker, kan være i risiko for ulike
negative utfall. De mest påfallende er relatert til relasjonelle vansker som problemer med
venner og familie. Kontakten med andre kan være vanskelig om barnas atferd er aggressiv,
påtrengende eller forstyrrende (Kjøbli & Ogden, 2012). Dette kan føre til uheldige
konsekvenser som isolasjon fra jevnaldrende i form av utestengning og/eller mobbing
(Doumen, Verschueren, & Buyse, 2009; Denham et al., 2003), og forskning viser at disse
faktorene kan påvirke videre utvikling av atferdsvansker (Campbell, Shaw, & Gilliom, 2000;
Mathiesen et al., 2009) eller depresjon i ungdomsårene (Hawker & Boulton, 2000).
Det er også en betydelig risiko for at barnet tiltrekkes dysfunksjonelle miljøer som kan trigge
risikoen for rus -, kriminalitet og/eller voldsproblematikk (Mathiesen et al., 2009; Moffitt &
Caspi, 2001; Moffitt, Caspi, Harrington, & Milne, 2002; Ogden, 2009; Denham et al., 2003).
I henhold til akademiske og arbeidsrelaterte utfall kan atferdsvansker føre til at barna i de
tidlige skoleårene, på grunn av sine tilpasningsvansker, oppleve lav skolemotivasjon og
dårlige prestasjoner. Dette kan i senere alder føre til skulk og avbrudd i påbegynt skolegang.
Dermed kan lav utdanning være en utfordring, og arbeidsløshet og dårlig økonomi er mulige
utfall (Doumen et al., 2009; Ogden, 2009).
Barnets egenskaper anses som svært viktige for utvikling av tilpasningsdyktig atferd, og
barnets sosiale, emosjonelle og kognitive kompetanse anses som betydelige faktorer i denne
sammenhengen (Greenberg, Domitrovich, & Bumbarger, 1999). Et sentralt aspekt ved både
atferdsvansker og barnets sosiale og emosjonelle kompetanse er evnen til selvregulering.
Problematisk atferd blir gjerne referert til som underkontrollert atferd og skyldes
reguleringsvansker (Eisenberg, Spinrad, & Eggum, 2010), og flere studier har vist at
selvregulering er noe barn med atferdsvansker har særlige utfordringer med (se oversikt i
Eisenberg, Spinrad, et al., 2010). Evnen til å kontrollere følelser, tanker og handlinger er i
denne sammenhengen et viktig grunnlag for barns utvikling av deres sosiale og emosjonelle
kompetanse (Backer-Grøndahl & Nærde, 2015).

1.2 Selvregulering
Selvregulering er et sentralt begrep i barns utvikling og kan på den enkleste måten forklares
som regulering av ens egne responser på stimuli (Plessen & Kabicheva, 2010). Begrepet er
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samtidig veldig komplekst, og forskjellige perspektiver har fremmet en rekke ulike måter å
forstå og definere begrepet på (se oversikt i Nigg, 2016). På tross av ulike tilnærminger, kan
en felles forståelse av selvregulering allikevel sies å være at man evner å kontrollere egne
tanker, følelser og handlinger i tråd med miljøets forventninger og personlige mål (BackerGrøndahl & Nærde, 2015). Selvregulering er altså noe man i større eller mindre grad bruker
hele tiden.
Deler av feltet som fokuserer på selvregulering i barnealder er sterkt påvirket av
temperamentsforskning, hvor Rothbart og kollegaer er pionerer i feltet (Rothbart & Bates,
2006). Deres forskning og teorier omhandler en forståelse av at barnets temperament er
basert på individuelle forskjeller i reaktivitet og regulering av emosjoner, (motorisk) aktivitet
og oppmerksomhet. Reaktivitet i denne sammenhengen refererer til et barns predisposisjon til
å reagere på en type måte i møte med stimuli (Rothbart, Sheese, Rueda, & Posner, 2011).
Reaktivitet er delt inn i positiv og negativ emosjonalitet og kan variere i form av varighet,
latens og intensitet (Calkins & Bell, 2010). Et barn kan for eksempel ha en tendens til å
reagere med oppspilthet og tilnærming (positiv emosjonalitet) på stimuli, mens et annet barn
kan ha en tendens til å reagere med redsel og tilbaketrekning (negativ emosjonalitet) på lik
stimuli. Fysiologisk aktivering blir da ubevisst iverksatt for å endre barnets indre eller ytre
tilstand.
Selvregulering i denne sammenhengen referer til prosesser som modulerer reaktivitet og
forstås som bevisst regulering av egne emosjonelle responser, atferd og kognisjon - også
kjent som innsatskrevende kontroll (effortful control; Rothbart & Rueda, 2005). Barnet
regulerer seg selv ved å gjøre en innsats i å inhibere upassende responser og atferd, samt å yte
en fleksibel og fokusert oppmerksomhet (Posner & Rothbart, 2000). Eksempler på utøvelse
av selvregulering (innsatskrevende kontroll) kan være å stoppe seg selv i å ta en kjeks uten
lov (inhibere atferd) eller å dempe et raserianfall (regulere negativ emosjonalitet) (Calkins &
Bell, 2010). Balansert selvregulering anses som en sunn måte å regulere egne responser på,
hvor en person hverken under- eller overregulerer disse. En forstår når kontroll skal
iverksettes og når det er rom for å ”slippe opp” denne kontrollen (Tarullo, Obradovic, &
Gunnar, 2009). På den måten er balansert selvregulering adaptiv og tjener til å møte
personens varierte målsettinger (Nigg, 2016).
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1.2.1 Selvregulering av atferd
I følge Rothbart og kollegaer er det barnets regulerte oppmerksomhet som bidrar til å
modulere atferd i tråd med kognitive, emosjonelle og sosiale krav fra situasjonen det befinner
seg i (Ruff & Rothbart, 1996). Barn med atferdsvansker viser ofte lav
oppmerksomhetsregulering og lav inhiberingskontroll. Et slikt atferdsmønster indikerer en
dysfunksjonell atferdsregulering og er assosiert med høyere grad av atferdsvansker
(Eisenberg, Fabes, Guthrie, & Reiser, 2000; Lengua, 2003). Regulering av atferd kan likevel
ikke forstås som separat fra emosjoner. Eisenberg og kollegaer (Eisenberg et al., 2000)
argumenterer for at atferdsregulering forstås som et emosjonsrelatert fenomen og de bruker
derfor begrepet emosjonsrelatert atferdsregulering. Dette omhandler en prosess som
igangsetter, opprettholder og modulerer varigheten av og måten atferd blir utrykt, som igjen
er forårsaket av emosjoner. Med andre ord inhiberes eller aktiveres atferd som er knyttet til
emosjoner.
På denne måten skiller emosjonsrelatert atferdsregulering seg fra emosjonsregulering, ved at
sistnevnte anses som regulering av indre fysiologiske reaksjoner og emosjonsrelatert
atferdsregulering anses som handlingen assosiert med aktiverte indre tilstander. I en studie av
Batum & Yagmurlu (2007), hvor barn med atferdsvansker og deres selvregulering av atferd
og emosjoner ble undersøkt, kom det frem funn som er svært relevant for en slik
differensiering av selvreguleringsprosessene. Resultatene viser at atferdsregulering og
atferdsvansker har en konsistent negativ korrelasjon, uansett grad av emosjonsregulering.

1.2.2 Utviklingen av selvregulering
Selvregulering er en dynamisk prosess som utvikles igjennom flere kritiske perioder og frem
til voksen alder (Nigg, 2016). Småbarns- og førskolealderen er en særdeles viktig periode
hvor evnen til å regulere seg selv utvikles i et raskt tempo (Rothbart et al., 2006; Rothbart &
Rueda, 2005), for deretter å modnes i en saktere fart (Eisenberg, Spinrad, et al., 2010).
Tidlig i utviklingen er barn relativt hjelpeløse og er sterkt avhengig av omsorgsgivere for
hjelp til regulering, også kalt samregulering, Samregulering blir gjennom utviklingen gradvis
erstattet med selvregulering. I følge Kopp & Neufeld (2003) kan denne utviklingen forstås
som et skifte fra ytre til indre kilder av kontroll, hvor barn evner å regulere deres emosjoner
og atferd uten ytre veiledning. En slik internalisering av kontroll skjer i takt med barnets
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motoriske og kognitive utvikling. Barn viser en progresjon fra enkle moduleringer av
aktivering, som for eksempel å suge på tommelen eller å vende seg bort fra et stimuli for å
roe seg ned, til mer aktiv selvregulering.
Barns gradvise frigjøring, i form av å bevege seg friere og tenke mer komplekst, åpner opp
for flere erfaringer, interaksjoner og veiledning som er med på å forme utviklende
hjerneområder som er betydningsfulle for selvregulering (Backer-Grøndahl & Nærde, 2015).
Sentralt her er at utviklingen ikke er noe som skjer automatisk og kun som en funksjon av
generell kognitiv og motorisk modning (Backer-Grøndahl & Nærde, 2015), men avhenger
også av gener, barns tidlige relasjonserfaringer og sosioøkonomiske forhold (Eisenberg,
Duckworth, Spinrad, & Valiente, 2014). Disse faktorene er sterkt varierende i et hvert barns
liv og bidrar til store forskjeller i barns selvregulering.
Barn i slutten av førskolealderen (5-6 år) begynner å vise mer komplekse ferdigheter
(Backer-Grøndahl & Nærde, 2015). Dette antas å komme av at selvregulering gradvis blir
mer aktivt i denne alderen. Det er blant annet vanlig at de demonstrerer en variasjon av
strategier for å regulere atferd, emosjoner og tanker, som er synlig i deres samarbeid og lek
med jevnaldrende. De viser også en økt evne til å fullføre påbegynte oppgaver, å huske
regler/instruksjoner for oppgaver med flere steg (Schmitt, McClelland, Tominey, & Acock,
2015) og å flytte oppmerksomheten sin mellom ulike regler (Backer-Grøndahl & Nærde,
2015).
Sentralt i denne utviklingen er kognitiv kontroll - en sentral underliggende mekanisme av
selvregulering. Evnen forstås som den mest grunnleggende delen av bevisst selvregulering og
kan således anses som det Rothbart og kollegaer (Rothbart & Bates, 2006) kaller
innsatskrevende kontroll (Nigg, 2016).

1.2.3 Kognitiv kontroll
Kognitiv kontroll er evnen til å regulere og koordinere tanker og atferd til å samsvare med
indre representerte atferdsmål (Braver, 2012). Evnen muliggjør bruk av kontekstuell
informasjon for å regulere atferd, og er noe vi mennesker er sterkt avhengig av i enhver
situasjon (Gonthier, Macnamara, Chow, Conway, & Braver, 2016). Kognitiv kontroll
defineres som et sett med overordnende funksjoner, som avkoder og opprettholder
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representasjonen av en oppgave man står ovenfor. Konkret er funksjoner av kognitiv kontroll
involvert i resonering, planlegging og problemløsning, hvor hensikten er å fremme målrettet
atferd (Hughes & Graham, 2002). Arbeidsminne, mental fleksibilitet, oppmerksomhet,
handling og inhibering er sentrale funksjoner her (Botvinick & Braver, 2015; Hughes &
Graham, 2002). I prosessen for å nå et personlig mål jobber arbeidsminne aktivt med å
opprettholde det nåværende målet og midlene for å nå dette (Miller & Cohen, 2001). Mental
fleksibilitet gjør at man evner å skifte mellom mål og å oppdatere arbeidsminne.
Inhiberingskontroll er en evne som gjør at man hensiktsmessig motstår forstyrrende
påvirkning fra konkurrerende stimuli (Braver & Cohen, 2000; Braver, Gray, & Burgess,
2007; Goschke, 2003).
En persons kognitive kontroll vil påvirke hvordan en person tilpasser sin atferd til daglige
oppgavekrav og indre representerte mål som stadig er i endring (Carter & Krus, 2012).
Kognitiv kontroll er innblandet i umiddelbare konflikter og avkoder kontekstuelle hint, og vil
derfor alltid være aktivert i større eller mindre grad. Enhver situasjon kan sies å inneholde en
type konflikt, som for eksempel kan være vansker med å ta en beslutning mellom to eller
flere valg (responskonflikt), forstyrrelser fra ikke-oppgaverelatert informasjon (perseptuell
konflikt), forstyrrelser fra ikke-oppgaverelaterte tanker eller assosiasjoner (kognitiv konflikt)
eller handling som støtter ett men ikke et annet personlig mål (mål – konflikt) (Nigg, 2016).
En kontekst er en hvilken som helst mål-relevant informasjon som internt representeres og
påvirker beslutningen om handling i en situasjon (Braver et al., 2007).

1.2.3.1

Kognitive kontrollstrategier

En teori om at kognitiv kontroll opererer via to distinkte driftsformer ble introdusert av
Braver (2007) og er kalt Dual Mechanisms of Cognitive Control (DMC). Den temporale
dynamikken i en målrettet og fleksibel atferd er foreslått at styres av to kontrollstrategier;
proaktiv og reaktiv kontroll. Proaktiv kontroll opprettholder mål-relevant informasjon aktivt i
arbeidsminnet, og slipper ikke denne informasjonen før målet er oppnådd. Det er antatt at ens
oppmerksomhet i denne kontrollmodusen er oppgavefokusert og er kontinuerlig aktivert til å
yte målrettet atferd. Reaktiv kontroll kan derimot forklares som å være fleksibel, hvor
iverksetting av kontroll først skjer etter at et stimuli blir presentert. Kontrollmodusen har
dermed en kort mål-aktivering og opprettholder ikke kontekstuell informasjon i minnet slik
som proaktiv kontroll, men løser oppgaver på en mer umiddelbar, ”her og nå”-type måte
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(Braver, 2012).
Braver´s (Braver et al., 2007) teori foreslår et konkret rammeverk for å forklare atferd basert
på forskjellige situasjoners oppgavekrav og mål, og den ble dannet som et motsvar til ideen
om at kognitiv kontroll kunne forstås som en mekanisme som var ansvarlig for
informasjonsprosessering og håndtering (Redick, 2014). Hvilken kognitiv kontrollstrategi
som tas i bruk er avhengig av flere faktorer, som for eksempel hvilken situasjon man befinner
seg i eller kognitiv oppgave man står ovenfor. Hjernens utvikling er også av stor betydning
ettersom det å engasjere proaktiv kontroll antas å være mer ressurskrevende enn å engasjere
reaktiv kontroll (Braver, 2012; Braver et al., 2007). Grunnet kognitiv modning vil proaktiv
kontroll derfor være mer tilgjengelig desto eldre barna blir.

1.2.3.2

Utviklingen av kognitiv kontroll og bruk av kognitive
kontrollstrategier

Kognitiv kontroll er en prosess som utvikles i et sakte tempo fra spedbarnsalderen til
ungdomsalderen og forbedres frem til voksen alder (Chatham, Frank, & Munakata, 2009;
Durston et al., 2006). Utviklingen forstås som u-formet, ved at kognitiv kontroll er redusert
hos unge og eldre (Gonthier et al., 2016). Forskning foreslår at barns kognitive kontroll
gjennomgår et skifte fra å operere i hjernens orienteringsnettverk i spedbarnsalderen til å
operere i det eksekutive nettverket fra 3-4 års alderen (Shonkoff & Lewitt, 2010).
Utviklingen av hjernens nettverk modnes og styres i samspill med miljø, biologiske og
genetiske faktorer (Plessen & Kabicheva, 2010), og det vil derfor være store forskjeller i
barns evner i kognitiv kontroll.
I førskolealderen er enda ikke barns arbeidsminne fullt utviklet, noe som antas å påvirke
deres bruk av kognitive kontrollstrategier (Nevo & Breznitz, 2013). Antagelsen kan støttes av
funn fra studier av personer med redusert fungerende arbeidsminne, hvor de har en tendens til
å ta i bruk reaktiv kontroll selv i oppgaver hvor proaktiv kontroll er mest hensiktsmessig
(Redick, 2014; Richmond, Redick, & Braver, 2015). Evnen til å forvente og forberede seg til
fremtidige hendelser på bakgrunn av kontekstuell informasjon, er kritisk for bruken av
proaktiv kontroll, og dette er en evne som fortsatt er under utvikling i førskolealderen. Unge
barn har derfor en tendens til å ha en generell reaktiv tilnærming til kognitiv kontroll
(Brahmbhatt, White, & Barch, 2010; Chatham et al., 2009), hvor de responderer på det som
skjer ”her og nå” og tar kun i bruk informasjon fra minnet som er nyttig i øyeblikket.
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I tillegg til redusert arbeidsminnekapasitet er førskolebarns
informasjonsprosesseringshastighet langsommere enn hos eldre barn og voksne, noe som
også påvirker bruk av kognitive kontrollstrategier (Fan, 2014). Forskning på barns bruk av
kognitiv kontroll i lys av DMC viser at barn i 3-4 års alderen tydelig har en reaktiv bruk av
kognitiv kontroll og i 8 års alderen skifter til bruk av proaktiv kontroll, lignende voksnes
bruk. Det er i feltet etterspurt mer forskning for å stadfeste hvilke prosesser som
fremmer/driver utviklingsskiftet fra reaktiv til proaktiv kontroll (Chatham et al., 2009).
Førskolealder (5-6 år) ligger midt i dette utviklingsskiftet, og ytterst få studier har undersøkt
denne aldersgruppens evner til å hensiktsmessig ta i bruk reaktiv og proaktiv kognitiv
kontroll i lys av DMC (Chatham et al., 2009). Det er derfor behov for empiri som kan si noe
om tendensene til førskolebarn og deres bruk av reaktive/proaktive strategier for kognitiv
kontroll.
En annen viktig faktor for barns selvregulering, som også påvirker hvordan de
hensiktsmessig prosessere stimuli på, er deres forståelse av emosjoner.

1.2.4 Emosjonell forståelse
Emosjonell forståelse kan beskrives som kapasiteten til å forstå emosjoner i ansiktsuttrykk og
andres atferd, samt emosjonelle signaler i sosiale kontekster (Trentacosta & Fine, 2010).
Barns emosjonelle forståelse sier noe om hvorvidt barnet har tilegnet seg en forståelse av
diverse aspekter av egne og andres emosjoner, og er svært viktig for utviklingen av
selvregulering og barns sosiale tilpasning (Denham et al., 2003; Saarni, 1999). Kunnskap om
emosjoner gir barn en mulighet til å kommunisere deres egne emosjonelle opplevelser på en
effektiv måte og å respondere på en akseptert måte i forhold til hvilke emosjonelle signaler
som blir gitt fra miljøet (Denham, 1998; Denham et al., 2003; Flavell, Miller, & Miller,
2002). En god emosjonell forståelse gir altså grobunn for barns evner til å samhandle med
andre, danne relasjoner og tilpasse seg sosiale krav.

1.2.4.1

Utviklingen av emosjonell forståelse

Emosjonell forståelse er en evne som utvikles igjennom hele livet. Barn blir i tidlig alder
bevisst sine egne emosjoner for så å avansere sin emosjonelle forståelse til å også omhandle
andres emosjoner og hva som er emosjonelt akseptert i sosiale situasjoner (Saarni, Mumme,
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& Campos, 1998). Kunnskapen bidrar derfor gradvis til evnen i å forstå, håndtere og bruke
emosjoner på en adaptiv måte (C. Izard, 1971).
Basert på en studie av hundre barns emosjonelle forståelse i alderen tre til elleve år, foreslår
Pons og kollegaer (2004) at barns emosjonelle forståelse utvikles gjennom tre aldersperioder:
1) ytre forståelse fra omkring tre til fem års alderen, 2) mentaliserende forståelse fra omkring
fem til syv års alderen, og 3) reflekterende forståelse fra omkring ni til elleve års alderen.
Den første perioden er karakterisert av å forstå ytre aspekter av emosjoner. Dette innebærer å
gjenkjenne emosjoner (emosjonsuttrykk), forstå ytre årsaker til emosjoner og effekten av
påminnelser om emosjoner. En ytre årsak til emosjoner kan for eksempel være at et kjæledyr
dør eller å motta en bursdagspresang. En påminnelse om emosjoner kan være å se et bilde av
et kjæledyr som har dødd, hvor bildet fungerer som et emosjonelt hint som minner om en
tidligere erfart emosjon.
Den andre perioden er karakterisert av å forstå det mentaliserende aspektet av emosjoner.
Denne delen av emosjonell forståelse handler hovedsakelig om forståelsen av at andre også
har emosjoner, og at de kan være ulike fra ens egne. I følge Pons og kollegaer (2004)
innebærer dette å forstå sammenhengen mellom en persons ønsker og antagelser om
emosjoner i en situasjon og om forskjellen mellom uttrykte og følte emosjoner. To personer
kan eksempelvis ha forskjellige ønsker i en situasjon og dermed ha ulike emosjonelle
opplevelser av samme situasjon. Forståelsen om andres antagelser om en situasjon viser til en
forståelse for andres sinn (Theory of Mind) og innebærer å ha antakelser om andres
vurderinger av emosjoner (Lagattuta & Thompson, 2007). Å ha en forståelse for muligheten
til å skjule emosjoner kan for eksempel være å smile og si ”takk” for en bursdagsgave en
virkelig ikke hadde noe lyst på.
Den siste utviklingsperioden karakteriseres av å kunne reflektere over situasjoner og
emosjoner på varierte måter (Pons et al., 2004). I denne perioden tilegner blant annet barn seg
en forståelse for blandede (ambivalente) emosjonelle responser i en gitt situasjon. Det å få en
sykkel i gave kan for eksempel føre til at en blir både glad og redd på samme tid. Barna
begynner også å få en forståelse for kognitiv regulering av emosjoner, noe som innebærer en
forståelse av at ulike kognitive strategier kan regulere atferd. Moraldannelse er også noe som
utvikles i denne perioden, noe som innebærer en forståelse for emosjoner knyttet opp til
moralske eller umoralske handlinger. Negative emosjoner kan for eksempel oppstå av å stjele
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eller lyve, og en person kan oppleve positive emosjoner etter å for eksempel ha motstått en
fristelse.
I en stor del av forskningslitteraturen tyder det på at disse periodene er hierarkisk relaterte
(Bartsch & Wellman, 1995; Dunn, 2000; Harwood & Farrar, 2006; Pons et al., 2004). Det å
forstå ytre aspekter av emosjoner (periode 1) er ansett som en forutsetning for å forstå
mentaliserende aspekter av emosjoner (periode 2), og det å forstå disse indre aspektene av
emosjoner er en forutsetning for å forstå betydningen av å reflektere over emosjoner (periode
3). Barn som skal starte på skolen (5-6 år) vil i følge forskningslitteraturen mest sannsynlig
ha tilegnet seg kunnskap om de ytre aspektene av emosjoner og er i ferd med å tilegne seg
mentaliserende aspekter av emosjoner (Pons et al., 2004). Samtidig vil det også her finnes
individuelle forskjeller i barns utvikling på bakgrunn av flere påvirkningsfaktorer (Pons,
Lawson, Harris, & De Rosnay, 2003). Ved å undersøke samspillet mellom både emosjonell
forståelse, kognitiv kontroll og atferdsvansker, kan vi få økt kunnskap om mekanismene i
barns selvregulering og hvordan dette påvirker deres atferd.

1.3 Sammenhengen mellom atferdsvansker, kognitiv
kontroll og emosjonell forståelse
1.3.1 Atferdsvansker og kognitiv kontroll
Barn som viser atferdsvansker har en tendens til å ha større utfordringer med kognitiv
kontroll sammenlignet med jevnaldrende barn (Hughes et al., 1998). Dette er blant annet
tydelig i problemer med regelstyrt atferd, som innebærer å følge regler og skille mellom
passende og upassende atferd (Smith, 2004). I situasjoner hvor barn med atferdsvansker skal
mestre og tilpasse seg sosiale eller akademiske krav kan dette være problematisk og kan føre
til blant annet trass, aggressiv atferd eller konsentrasjonsvansker (Margetts, 2005; Merrell &
Tymms, 2001; Rothbart et al., 2006; Smith, 2004).
Litteratur om førskolebarn fra normalutvalg og relasjonen mellom grad av atferdsvansker og
bruk av kognitiv kontroll er begrenset. Tidligere forskning av relevans begrenser seg til eldre
barn med diagnostisert ADHD. I flere studier er det funnet at disse barna viser lav grad av
oppmerksomhetskontroll og responsinhibering i utøvelsen av oppgaver som undersøker evner
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i kognitiv kontroll, og er noe som påvirker deres informasjonsprosessering (Epstein et al.,
2003; Johnson et al., 2007; Losier, McGrath, & Klein, 1996). En studie av førskolebarn i
risiko for å utvikle ADHD, viser at barnas arbeidsminnekapasitet, inhibisjon – og
oppmerksomhetskontroll i 5 og 6 års alderen predikerer ADHD-symptomer som
hyperaktivitet/impulsivitet og uoppmerksomhet i 7-års alderen (Brocki, Eninger, Thorell, &
Bohlin, 2010).
Forskning om førskolebarns bruk av proaktiv og reaktiv kognitiv kontroll er det, som
tidligere nevnt, forsket lite på (Chatham et al., 2009). Hvordan førskolebarn fra en
normalpopulasjon og deres bruk av kognitive kontrollstrategier kan relateres til deres grad av
atferdsvansker er av min viten ikke gjort noe tidligere forskning på, og det er derfor behov for
økt kunnskap om dette.
Det kan tenkes at førskolebarns grad av atferdsvansker påvirker valg og bruk av kognitive
kontrollstrategier (proaktiv/reaktiv) grunnet strategienes forskjellige ulemper og fordeler. En
proaktiv kontrollstrategi er antatt å kreve større bruk av kognitive ressurser og er således mer
sårbar for forstyrrelser enn reaktiv kontroll, samtidig kan strategien forstås som å generelt
være mer effektiv (Braver, 2012). Potensielle oppmerksomhetsvansker og foreslått redusert
arbeidsminnekapasitet kan derfor føre til en mer reaktiv enn proaktiv tilnærming til kognitiv
kontroll. Bruk av reaktiv kontrollstrategi kan også tenkes å være i tråd med impulsiv atferd,
ved at reaktiv kontroll innebærer å reagere på verden slik den utfolder seg (Braver, 2012).

1.3.2 Atferdsvansker og emosjonell forståelse
Barnets tolkninger og attribusjoner av deres egne og andres emosjoner kan påvirke barns
emosjonelle aktivering, og er noe som igjen påvirker påfølgende kognisjon, emosjon og
atferd (Denham, 1998). Hvilken emosjonell forståelse et barn har kan dermed ha en betydelig
sammenheng med barnets grad av atferdsvansker og hvordan de forholder seg i sosiale
situasjoner (Izard, 2001).
En modell som forklarer den antatte sammenhengen mellom emosjonell forståelse og
atferdsvansker er en revidert versjon av Social Information Processing Model (SIP; Crick &
Dodge, 1994 ), utformet av Lemerise & Arsenio (2000). I følge SIP-modellen går sosial
informasjonsprosessering gjennom flere steg, fra et sosialt signal er gitt og til personens
atferd. Modellen inneholder seks steg: 1) avkoding av hint, 2) tolkning av hint, 3) klargjøring
av mål, 4) respons tilgang, 5) responsavgjørelse, og 6) aktivering av atferd. I disse stegene
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blir sosial informasjon integrert og påvirker en persons mål, tilstand og regulering av
aktivering. I den reviderte versjonen vektlegger Lemerise & Arsenio (2000) betydningen av
ens personlige emosjonelle prosesser (emosjonalitet og emosjonsregulering) i SIP og
fremmer at de er spesielt viktige for ens responsavgjørelse og påfølgende atferd. Emosjoner
fungerer som et signal til å fokusere ens oppmerksomhet til de viktigste faktorene i det
sosiale miljøet og gir en veiledning til kognisjon og atferd. Et barns kunnskap om emosjoner i
sosiale sammenhenger anses derfor som essensielt for deres sosiale informasjonsprosessering
og påfølgende atferd (Göbel, Henning, Möller, & Aschersleben, 2016).
Av tidligere forskning er det funnet at relasjonen mellom emosjonell forståelse og
atferdsvansker er tydeligere i kliniske grupper enn i normalutvalg (Izard, 2001). I en nylig
oversikt av sammenhengen mellom barns emosjonelle forståelse og atferdsvansker,
konkluderes det at den tydeligste mangelen på emosjonell forståelse er funnet blant eldre barn
med atferdsvansker av diagnostisk art (Trentacosta & Fine, 2010). Noen få studier finner ikke
en sammenheng mellom emosjonell forståelse og atferdsvansker hos kliniske grupper, men
andelen er mindre enn motargumenterende litteratur (Cadesky, Mota, & Schachar, 2000;
Trentacosta & Fine, 2010). I studier av normalutvalg er det derimot større uenigheter, hvor
noen ikke finner en sammenheng mellom atferdsvansker og emosjonell forståelse (Göbel et
al., 2016; Izard, 2001) og andre finner klare sammenhenger (Denham et al., 2002;
Trentacosta & Fine, 2010). Det råder derfor en uenighet om relasjonen mellom emosjonell
forståelse og atferdsvansker på feltet, og det er behov for mer nyansert kunnskap her (Göbel
et al., 2016).

1.3.3 Kognitiv kontroll og emosjonell forståelse
Forskning viser en betydelig relasjon mellom emosjonell forståelse og kognitiv kontroll i
barns utvikling av selvregulering (Blankson, O'Brien, Leerkes, Marcovitch, & Calkins, 2012;
Blankson et al., 2013; Hughes et al., 1998; Leerkes, Paradise, O’Brien, Calkins, & Lange,
2008; Nilsen & Graham, 2009). Det er funnet signifikante positive korrelasjoner mellom
oppgaver som tester barnas kognitive kontroll og emosjonelle forståelse, og faktorene er også
funnet å påvirke hverandre i positiv retning. Gode evner i kognitiv kontroll er funnet å
fremme utviklingen av emosjonell forståelse (Nilsen & Graham, 2009; Schultz, Izard,
Ackerman, & Youngstrom, 2001), og emosjonell forståelse kan fremme kognitiv kontroll
(Blankson et al., 2013; Denham et al., 2003). For eksempel er barns evne til fokusert

14

oppmerksomhet (kognitiv kontroll) funnet å være innblandet i utviklingen av emosjonell
forståelse (Schultz et al., 2001). Når et barn evner med innsats å regulere sin oppmerksomhet
til å fokusere på relevant informasjon i en kontekst, vil dette føre til en bedre forståelse av det
emosjonelle aspektet i en kontekst. Samtidig vil en bedre emosjonell forståelse igjen føre til
bedre evner til å bevisst regulere seg selv (Denham et al., 2003).
Hovedsakelig omhandler begge evnene å prosessere og bearbeide kontekstuell informasjon.
En emosjonell forståelse innebærer å gjenkjenne egne og andres emosjoner, knytte de til
situasjoner og forstå årsaken til de (Denham, 1998), og ens kognitive kontroll arbeider med å
løse konflikter i konteksten man befinner seg i og fremme målrettet atferd (Braver et al.,
2007). Begge evnene er nært knyttet opp til arbeidsminne som er involvert i å prosessere og
bearbeide ny informasjon (Braver et al., 2007). Arbeidsminne er viktig for å aktivt
opprettholde kritisk informasjon i minne og involveres i bruk av proaktiv kognitiv kontroll
(Braver et al., 2007). Prosessen gjenhenter også relevant informasjon som muliggjør ”her og
nå” responser ved bruk av reaktiv kognitiv kontroll (Redick, 2014). I henhold til emosjonell
forståelse er arbeidsminne involvert i å gjenhente tidligere erfaringer og kunnskap barnet har
dannet seg, som er videre relevant for å forstå og mestre ulike situasjoner. Dette kan være
representasjoner som barnet har dannet seg fra erfarte emosjoner, indre tilstander (som mål,
ønsker og forventninger) og ytre tilstander/kontekster (Morra, Parrella, & Camba, 2011).
Arbeidsminne har også en viktig rolle i overgangen fra å forstå ytre aspekter av emosjoner til
å tilegne seg en mentaliserende emosjonell forståelse. Dette ved at prosessen er involvert i å
forstå komplekse aspekter av emosjoner, som å ha en forståelse av andres sinn og/eller
blandede (ambivalente) emosjonelle opplevelser (Morra et al., 2011).
Tidligere studier av komponenter av emosjonell forståelse og kognitiv kontroll foreslår en
sammenheng mellom disse selvregulerende aspektene. Det kreves derimot ytterligere
forskning på relasjonen mellom kognitiv kontroll og emosjonell forståelse for en bedre
forståelse av relasjonen (Blankson et al., 2013; Leerkes et al., 2008; Morra et al., 2011). Etter
min kunnskap er det ytterst få, om noen, studier som belyser samspillet mellom ulike
aspekter av kognitive kontroll og emosjonell forståelse hos førskolebarn i en
normalpopulasjon.
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1.3.4 Betydningen av barnets kjønn og generelle kognitive evner
Tidligere studier foreslår at kjønn har en betydning for barns grad av atferdsvansker, hvor
gutter har en større risiko for å utvikle atferdsvansker enn jenter – helt fra tidlig alder
(Moffitt, Caspi, Rutter, & Silva, 2001). For eksempel i to studier av barn i tidlig skolealder er
det funnet at gutter har en tydelig tendens til å ha større vansker med å kontrollere aggresjon
og viser samlet høyere nivåer av atferdsvansker (Heiervang et al., 2007; Steinberg, 2008).
Tidligere forskning indikerer også kjønnsforskjeller i selvregulering i tidlige skoleår, hvor
jenter viser et forsprang i utviklingen av selvregulering (se oversikt i Matthews, Ponitz, &
Morrison, 2009). Matthews og kollegaer (2009) fant i sin studie at gutter begynte på skolen
med signifikant lavere grad av selvregulering sammenlignet med jenter. I løpet av skoleåret
forbedret guttenes selvregulering seg, men var ikke på samme nivå som jentenes ved
skoleårets slutt. Grunner til kjønnsforskjeller i selvregulering foreslås blant annet å være
grunnet forskjeller i gutter og jenters reaktivitet (emosjonalitet) (Carrasco, Holgado-Tello,
Delgado, & González-Peña, 2016; Else-Quest, Hyde, Goldsmith, & Van Hulle, 2006; Morris
et al., 2002). Kjønnsforskjeller er også funnet spesifikt i variasjon av barns aspekter av
emosjonell forståelse, hvor jenter har en samlet bedre emosjonell forståelse enn gutter
(Bosacki & Moore, 2004). Hvilken relasjon kjønn har spesifikt i bruk av kognitive
kontrollstrategier; proaktiv og reaktiv kontroll er derimot uvisst.
Førskolebarns generelle kognitive evner kan være hensiktsmessig å undersøke i sammenheng
med underliggende mekanismer av selvregulering. Dette for å danne et bedre bilde av barnets
kunnskapsnivå. Barns generelle kognitive evner er av tidligere studier funnet å være en god
prediktor for emosjonell forståelse (Albanese, De Stasio, Di Chiacchio, Fiorilli, & Pons,
2010; De Stasio, Fiorilli, & Di Chiacchio, 2014) og kognitiv kontroll (Rahbari &
Vaillancourt, 2015). Etter min kunnskap er det derimot ingen studier av sammenhengen
mellom førskolebarns bruk av proaktiv/reaktiv kontroll og generelle kognitive evner. Mål på
barns generelle kognitive evner er også mye brukt i vurdering av ulike vansker og lidelser i
barns utvikling (Naglieri, Goldstein, Iseman, & Schwebach, 2003), hvor tidligere funn viser
at lavere verdier har en sammenheng med høyere grad av atferdsvansker, både i klinisk- og
normalpopulasjon (se oversikt i Bakar, Soysal, Taner, & Karakas, 2012).
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1.4 Mål for studien
Tidligere studier viser en klar sammenheng mellom kognitiv kontroll og atferdsvansker
(Brocki et al., 2010) og emosjonell forståelse og atferdsvansker i førskolealderen
(Trentacosta & Fine, 2010), men få studier har undersøkt disse relasjonene i en
normalpopulasjon. Det er videre ytterst få, om noen, studier som undersøker de forskjellige
komponentene av emosjonell forståelse og kognitiv kontroll i sammenheng med grad av
atferdsvansker hos førskolebarn. Hovedmålet med denne studien er derfor å undersøke
samspillet mellom kognitiv kontroll, emosjonell forståelse og atferdsvansker hos en gruppe
førskolebarn (5-6 år gamle). Bakgrunnen for studien er en interesse for skjæringspunktet
mellom emosjon, kognisjon og atferd og forebygging av barns mentale helse. Studien vil
kunne bidra til økt kunnskap om underliggende mekanismer i selvregulering hos førskolebarn
og hvilken sammenheng de har med barnas atferd.

Figur 1. En fremstilling av studiens faktorer og deres potensielle sammenhenger.

1.4.1 Problemstillinger og hypoteser
Tidligere studier har som nevnt vist sterke sammenhenger mellom underliggende
mekanismer av selvregulering og atferdsvansker. Det er derimot ytterst få studier som har
undersøkt førskolebarns sammenheng mellom bruk av proaktiv/reaktiv kognitiv kontroll og
grad av atferdsvansker. Det er også begrenset litteratur på hvilke komponenter av emosjonell
forståelse som er av størst betydning for atferdsvansker i førskolealderen. Problemstillingene
for denne studien er derfor:
1. Hva er sammenhengen mellom komponenter av førskolebarns kognitive kontroll og
grad av atferdsvansker?
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2. Hva er sammenhengen mellom komponenter av førskolebarns emosjonelle forståelse
og grad av atferdsvansker?
3. Hva er sammenhengen mellom førskolebarns komponenter av kognitive kontroll og
emosjonelle forståelse?
4. Kan komponenter av kognitiv kontroll og emosjonell forståelse forklare en del av
variasjonen i førskolebarns grad av atferdsvansker?
4.1. Vedvarer potensielle årsakssammenhenger når kontrollert for kjønn og
generelle kognitive evner?
På bakgrunn av tidligere teori og empiri har studien disse hypotesene:
i)

Kognitiv kontroll har en negativ sammenheng med atferdsvansker. Jo høyere grad
av kognitiv kontroll desto lavere grad av atferdsvansker. Det antas også at økt
bruk av proaktiv kognitiv kontroll har en sammenheng med lavere grad av
atferdsvansker. Uoppmerksomhet og impulsivitet antas å ha en positiv
sammenheng med atferdsvansker, hvor jo høyere grad av uoppmerksomhet og
impulsivitet, desto høyere grad av atferdsvansker.

ii)

Emosjonell forståelse har en negativ sammenheng med atferdsvansker, hvor jo
høyere grad av emosjonell forståelse, desto lavere grad av atferdsvansker. Dette
antas i alle komponenter av emosjonell forståelse som er målt i denne studien.

iii)

Førskolebarns kognitive kontroll og emosjonelle forståelse samhandler i en positiv
retning, hvor jo høyere grad av kognitiv kontroll, desto høyere grad av emosjonell
forståelse og vice versa. Det antas også at økt bruk av proaktiv kognitiv kontroll
har en sammenheng med høyere grad av emosjonell forståelse.

iv)

Kjønn antas å påvirke årsakssammenhengen mellom underliggende mekanismer
av selvregulering (her: kognitiv kontroll og emosjonell forståelse) og grad av
atferdsvansker, hvor gutter har lavere grad av emosjonell forståelse og kognitiv
kontroll, og høyere grad av atferdsvansker. Generelle kognitive evner antas også å
påvirke årsakssammenhengen, hvor generelle kognitive evner har en positiv
sammenheng med emosjonell forståelse og kognitiv kontroll, og en negativ
sammenheng med atferdsvansker.
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2 Metode
2.1 Prosedyre og forskningsdesign
Datamaterialet i denne studien er hentet fra den norske pilotstudien Innstilt på Barn og er en
del av hovedstudien Norwegian Tuning in to Kids (N-TIK), som er basert på det australske
foreldreprogrammet Tuning in to Kids (TIK). TIK er et evidensbasert foreldreprogram som
fokuserer på den emosjonelle tilknytningen mellom foreldre og barn, og er utviklet av Dr.
Sophie Havighurst og Ann Harley (Havighurst & Harley, 2007). N-TIK er ledet av Evalill
Bølstad Karevold med kollegaer, og er en forskningsgruppe undertegnede er en del av.
Pilotstudien er en pragmatisk randomisert kontrollstudie (RCT), hvor data fra 40 barn og
foreldre ble samlet inn på to tidspunkt (TI og T2) fra våren 2016 til våren 2017. Foreldre
mottok en invitasjon til å delta i studien på ulike tidspunkt over en avgrenset periode og ble
også testet på tilfeldige tidspunkt grunnet forskningsgruppens og foreldrenes begrensede
tilgjengelighet til å delta på testing. Måten gruppen ble fordelt inn i en eksperimentgruppe og
kontrollgruppe var som følgende: De første 20 foreldre og barn som først fant et testtidspunkt som var forenelig med testadministratorer og sitt barn ble tildelt en plass i
eksperimentgruppen. De resterende 20 deltakerne ble tildelt plass i kontrollgruppen. Denne
inndelingen var uavhengig av hvilke foreldre som først viste sin interesse og ønske i å delta i
studien.
Eksperimentgruppen gjennomførte først T1 tester, for så å delta i en emosjonsfokusert
foreldreintervensjon bestående av seks møter. Seks måneder senere gjennomførte de T2
tester. Kontrollgruppen gjennomførte T1 og T2 tester med seks måneders mellomrom, for så
å bli tilbudt den emosjonsfokuserte foreldreintervensjonen. Denne studien tar kun for seg
baseline (T1) data. Disse ble samlet inn i perioden april – august 2016. T2 data var ikke
ferdigstilt (kodet og analysert) da denne studien ble gjennomført, og de er derfor ikke blitt
brukt i denne studien.

2.1.1 Rekruttering og prosedyre
Prosjektleder rekrutterte deltakere fra 16 barnehager i Oslo-regionen og 1 barnehage i
Lørenskog. Alle barnehagene som ble kontaktet gjennom prosjektleder viste interesse og
ønsket å være med. De fikk tilsendt informasjonsskriv og interesseskjemaer som
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barnehagelederen distribuerte videre til foreldre til barn som gikk siste året i barnehagen.
Foreldre som svarte og var interesserte i å delta i prosjektet ble kontaktet av en
prosjektmedarbeider, som ga videre nyttig informasjon om prosjektet og avtalte tidspunkt for
første testing (T1). Alle testene ble utført i det kognitive laboratoriet ved Psykologisk
Institutt, Universitet i Oslo. Barna utførte ulike psykologiske atferds – og fysiologiske tester
(EEG og pupillometri) og foreldre fylte ut et nettbasert spørreskjema med ulike standardiserte
psykometriske mål og demografiske spørsmål. Foreldre som ikke hadde anledning til å fylle
ut spørreskjemaet samtidig som barna ble testet, fikk tilsendt spørreskjema via e-post og fylte
det ut hjemme før gruppestart.

2.1.2 Etiske vurderinger
Pilotstudien Innstilt på barn har fått innvilget søknad og etisk godkjenning av Regionale
komiteer for medisinsk helsefaglig forskningsetikk (REK, ref nr 2015/2383). Studien har
fulgt alle etiske krav fra REK, samt at deltakende foreldre har gitt informert samtykke for seg
og sitt barn før oppstart. Innsamlede data ble merket med et ikke-identifiserbart kodenummer
istedenfor barnets navn og alle data er analysert på gruppenivå. Deltakerne i studien kan
dermed ikke direkte identifiseres og konfidensialitet er opprettholdt.

2.2 Deltakere
Deltakerne i denne studien er barn og deres foreldre. Grunnet responskriterier i denne studien
(se 2.3.5 Håndtering av manglende data) består det endelige utvalget av 35 av de deltakende
40 førskolebarna (17 gutter og 18 jenter) med 1 tilhørende forelder til hvert barn (forelder
som deltok i intervensjonen). Ved T1 er barna i alderen 5 til 6 år, med gjennomsnittsalder på
5.43 (SD=0.5). 20 barn (8 gutter og 12 jenter) har fylt 5 år ved første testtidspunkt og 15 barn
(9 gutter og 6 jenter) har fylt 6 år ved første testtidspunkt. 1 av 35 barn er adoptert. Barna
gikk sitt siste år i barnehagen og samtlige startet i 1. klasse høsten 2016.
Barnas foreldre (26 mødre og 9 fedre) er på testtidspunktet mellom 34 og 53 år gamle, hvor
gjennomsnittsalderen er 42 (SD = 4.6). 1 av 35 er separert/skilt, og resten av utvalget er
gift/samboer. 1 av 35 har 3 år videregående utdanning, 5 av 35 har høyskole/universitet
utdanning på mindre enn 4 år. 29 av 35 har høyskole/universitet utdanning på 4 år eller mer.
1 av 35 er under utdanning. 1 av 35 er deltidsansatt og arbeider mindre enn 80%. 33 av 35 er
heltidsarbeider med 80% eller mer. På spørsmålet om familiens økonomi svarer 1 av 35 at vi
klarer oss, 12 av 35 svarer vi klarer oss bra, 22 av 35 svarer vi klarer oss meget bra. Under
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spørsmål om bosituasjonen svarer 1 av 35 at han/hun bor halve tiden med barnet, og resten av
foreldrene bor hele tiden med barnet. 30 av 35 har i tillegg andre barn boende hos seg.

2.3 Måleinstrumenter
2.3.1 Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI)
Grad av atferdsvansker er målt med Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI; Eyberg &
Ross, 1978). ECBI er et foreldrerapporteringsskjema som kartlegger atferdsvansker hos barn
mellom 3-16 år. Skjemaet inneholder 36 spørsmål omhandlende problematferd hos barnet og
skåres på to skalaer; intensitetskalaen og problemskalaen. Denne studien bruker kun
intensitetskalaen. Ordlyden i ECBI går som følger: Nedenfor ser du en rekke utsagn som
beskriver barns atferd. Hvor ofte forekommer dette hos ditt barn? Eksempler på utsagn er:
Nekter å hjelpe til med husarbeid når hun/han blir bedt om det, sloss fysisk med søsken og
søker oppmerksomhet konstant. Spørsmålene besvares med intensiteten av problemet på en 7punkts Likert-skala (hvor 1 er aldri og 7 er alltid), hvor totalskåren varierer med skårer fra
36-252 (Eyberg & Ross, 1978).
ECBI ble oversatt i 1999 av Willy-Tore Mørch, Universitetet i Tromsø (Reedtz &
Martinussen, 2011) og er blitt standardisert til norske normer på barn mellom 4-12 år av
Reedtz & kollegaer (2008). ECBI er et mye brukt måleinstrument og flere studier støtter dets
reliabilitet og validitet (se oversikt i Reedtz & Martinussen, 2011). Reliabilitetsanalysen av
måleinstrumentet i denne studien resulterte med en Cronbach´s alpha på .87.

2.3.2 AX Continuous Performance Task (AX-CPT)
Kognitiv kontroll er direkte målt med en barnetilpasset versjon av AX Continuous
Performance Task (AX-CPT), hvor barnas kontekstprosessering og målopprettholdelse
undersøkes. Oppgaven er en mye brukt kontinuerlig prestasjonsoppgave som estimerer
balansen mellom proaktive og reaktive kontrollstrategier. AX-CPT er en tilpasning av den
klassiske Continuous Performance Test (CPT; Rosvold, Mirsky, Sarason, Bransome Jr, &
Beck, 1965) som er utviklet for å tydeliggjøre kvaliteten av en persons kognitiv kontroll ved
å øke kontrollkrav igjennom kontekstuelle hint. I AX- CPT gis det en målrespons (target
respons) til en spesifikk probe (X) om den kommer etter et spesifikt kontekstuelt hint (A). En
ikke – målrespons (non-target respons) gis til andre hint-probe sekvenser (A, så Y- B så YB, så X), som forekommer sjeldnere enn målrespons – sekvensen (A, så X). AX (mål)
forekommer med en 70 % hyppighet og er tilfeldig blandet inn med AY, BX og BY (ikke –
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mål) som hver av de utgjør 10 % hyppighet (Redick, 2014).
Hvilken kontekstprosessering og kontrollmodus barna bruker er assosiert med ulike mønstre i
oppgaven (Braver et al., 2007). Barna som bruker proaktiv kontroll aktivt opprettholder
kontekstuell informasjon som er relatert til identiteten av hintet under pause-perioden, noe
som gir dem en mulighet til å forberede en målrespons hvis hintet er en A, eller en ikkemålrespons om hintet ikke er en A, altså en B. Denne forberedelsesstrategien vil føre til en
bedre ytelse på BX, ved at en ikke-målrespons allerede er forberedt og X ikke virker
forlokkende på en målrespons. Ytelsen vil derimot være verre på AY trials hvor barna
ukorrekt forbereder en målrespons (Gonthier et al., 2016). Barna som bruker reaktiv kontroll
gjenhenter kontekstuell informasjon når proben blir eksponert og fører til en økt innblanding
på BX trials, men bedre ytelse på AY trials. Altså, i AX-CPT forstås proaktiv kontroll som
kontroll engasjert av hintet og reaktiv kontroll er kontroll engasjert av proben (Braver et al.,
2007).
AX-CPT gir også en indikasjon på en deltakers responsstil, nærmere bestemt om deltakeren
har en tendens til å være uoppmerksom og/eller impulsiv i sine responser på AX-CPT´s
betingelser. Responsstilen reflekteres av type feil som barnet gjør. Utelatte eller for seine
responser og målresponser på betingelsen BX (”X-only”) gir en indikasjon på
uoppmerksomhet. Ikke-målresponser på betingelsene AX (”A-only”) og målresponser på AY
(”A-not-X”) er assosiert med impulsivitet (Halperin, Wolf, Greenblatt, & Young, 1991;
Halperin et al., 1988).

2.3.2.1

Prosedyren i denne studien

Lik tidligere barneversjon av AX-CPT (Chatham et al., 2009), så er også AX-CPT i denne
studien barnetilpasset ved å erstatte bokstavene A, X, B, Y (som tradisjonelt er brukt som
stimuli) med tegneseriefigurer. To av tegneseriefigurene, en grønn gris og en blå fugl, er
hentet fra det populære dataspillet Angrybirds fordi de mest sannsynlig ville være kjent for
barna. De to andre tegneseriefigurene er illustrasjoner av et rødt eple og en lilla drueklase.
Figurenes respektive roller er som presentert i Figur 2.
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Figur 2.
Illustrasjon av stimuli brukt i barnetilpasset versjon av AX-CPT (Continuous Performance
Task) med tidsintervaller og stegene i en trial.
Stimuli ble vist via PC (med Windows 7 Professional, 64 bit) med programvaren E-prime 2.0
Professional, og barnas responser ble samlet inn med en E-prime kompatibel responsboks.
Venstre knapp ble brukt til målrespons, og høyre knapp ble brukt til ikke-målrespons for
halvparten av utvalget, omvendt for andre halvpart av utvalget. Dette for å ta hensyn til en
mulig effekt av hvilken knapp som tilhørte mål og ikke-målrespons. Barna skulle avgi et
målrespons eller ikke-målrespons i perioden etter en av to prober ble vist.
Alle trials i denne studien hadde like tidsintervaller, men med forskjellige hint-probe
sekvenser. Barna responderte minimum totalt på 120 trials fordelt på 4 runder med pauser av
ulik lengde mellom hver runde. Lengden på pausen kom an på hvor lenge barnet hadde behov
for pause; med ulike grunner som at barnet var sulten, sliten, umotivert, måtte en tur på do
osv. Hver runde varte ca. 3 min., avhengig av responstiden til hvert enkelt barn, og hvor
tidsbegrensningen var på 1950 ms mellom probe og tilbakemelding.
Se Vedlegg 1 for detaljert beskrivelse av testadministrators veiledning av oppgaven til barna/
gjennomføringsprosedyren av AX-CPT i denne studien.
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2.3.2.2

Deriverte skårer

Korrekte og feil responser, samt reaksjonstid for disse responsene er separat registrert for
hver av betingelsene (AX, AY, BX og BY). Indeksen d kontekst (d -prime) er laget for å
reflektere barnas grad av kognitiv kontroll. For å reflektere barnas bruk av kognitive
kontrollstrategier (proaktiv vs reaktiv) ble proaktiv atferd indeks (PBI; Proaktiv Behavior
Index) laget. Halperin´s indekser for impulsivitet og uoppmerksomhet er laget for å reflektere
barnas responsstil. For å korrigere for betingelser hvor feilrate er lik null ble en korreksjon
utført på data i forkant av å beregne PBI error og d-kontekst (T. S. Braver, Paxton, Locke, &
Barch, 2009). Denne korreksjonen ble anvendt som feilrate (error rate) = (antall error +
0,5)/(antall trials + 1).

2.3.2.2.1 d kontekst
Indeksen er basert på deltakerens AX korrekte responser (”hits”) og BX feil responser (”false
alarms”) og er beregnet med formelen Z(H) Z(F), hvor Z representerer z-skåren av en verdi,
H representerer ”hits” og F representerer ”false alarms”. d -kontekst reflekterer evnen til å
bruke kontekstuell informasjon fra et hint til å fremme en respons på påfølgende probe (se
feks; Barch et al., 2001). Indeksen er altså en indikasjon på i hvilken grad deltakeren klarer å
følge instruksjonene gitt i oppgaven, som igjen gjenspeiler seg i oppgaveutførelsen.

2.3.2.2.2 PBI
Proaktiv atferd indeks (PBI; Braver et al., 2009) ble beregnet separat for feilrate (error) og
reaksjonstid (RT) med formelen (AY- BX)/(AY + BX). Indeksen er en standardisert skåre
basert på ytelsen på AY versus BX betingelser, ved at betingelsene er forutsett å
komplimentere hverandre. PBI viser en skåre mellom -1 og +1, hvor jo nærmere skåren er
+1, jo mer proaktiv er ytelsen ansett å være. PBI error er basert på gjennomsnittskårer av
feilrate på AY og BX betingelser og PBI RT er basert på median reaksjonstid på korrekte
responser på AY og BX betingelser. Saktere reaksjonstid/høyere feilrate i AY trials er ansett
som en indikasjon på proaktiv kontroll, og saktere RT/høyere feilrate i BX trials er ansett
som en indikasjon på reaktiv kontroll. PBI total ble også beregnet, med gjennomsnittet av
PBI error og PBI RT etter standardisering av skårer (z skårer).
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2.3.2.2.3 Impulsivitet og uoppmerksomhet
Halperin´s indekser for uoppmerksomhet og impulsivitet er beregnet fra type feil i
gjennomføringen av AX-CPT: Utelatte responser og feil responser på betingelsen BX utgjør
indeks for uoppmerksomhet og feil responser på betingelsene AX og AY utgjør indeks for
impulsivitet (Halperin et al., 1991).

2.3.3 Test of Emotion Comprehension (TEC)
Emosjonell forståelse er målt med Test of Emotion Comprehension (TEC; F. Pons & Harris,
2000), som er en test som er utviklet for å måle individuelle forskjeller i barns utvikling av
emosjonell forståelse. TEC måler barnas kompetanse på ni komponenter av emosjonell
forståelse, som spenner fra enkle evner som er tilegnet tidlig i utviklingen (som gjenkjennelse
av ansiktsuttrykk) til mer sofistikerte evner (som å forstå ambivalente emosjoner).
Komponentene er kalt 1) gjenkjennelse, 2) eksterne årsaker, 3) ønsker og preferanser, 4) tro,
5) påminnelse, 6) regulering, 7) skjule, 8) blandet, 9) moral.
TEC består av en bildebok (en for jenter og en for gutter) med tegnede scenarioer og
tilhørende beskrivende historier, hvor barn skal peke på bilder og gi enkle svar på spørsmål
fra testadministrator på slutten av hver historie. Til hvert scenario er det fire ulike
emosjonelle utfall, som vises i fire separate rammer med ansiktsuttrykk. Emosjonene varier
mellom glad, lei seg, helt vanlig, redd, sint og blandede emosjoner (illustrert i Vedlegg 2). Et
eksempel på en av testens historiepresentasjoner er: Denne gutten (jenta) får en
bursdagspresang. Hvordan har gutten (jenta) det inni seg? Er han (hun) glad, lei seg, helt
vanlig eller redd? (komponent 2: eksterne årsaker).
TEC gir en total skåre på 0-9 (hvor høy verdi er lik høy forståelse) og kan vurderes som et
samlet mål på emosjonell forståelse, eller deles i tre underskalaer; ytre, mentaliserende og
reflekterende emosjonell forståelse, hvor skårene varierer fra 0-3 (F. Pons et al., 2004). I
følge Pons og kollegaer (Morra et al., 2011; F. Pons et al., 2004) utgjør komponent 1, 2 og 5
TEC ytre, 3,4 og 7 utgjør TEC mentaliserende og 6,8 og 9 utgjør TEC reflekterende. Denne
inndelingen reflekterer Pons og kollegaers periodiske hierarki av emosjonell forståelse (Pons
et al., 2004). Måleinstrumentet er oversatt til norsk av Wenche E. Johansen, Silja Berg
Kårstad, Kristin Kalland og Linn Loller-Andersen, Psykologisk Institutt, NTNU Trondheim
(Pons & Harris, 2000). Testen er et mye brukt måleinstrument på emosjonell forståelse og har
blitt oversatt til flere språk, samt viser god reliabilitet og validitet (Pons et al., 2004). I denne
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studien brukes TEC til å undersøke barnas grad av emosjonell forståelse; gjenspeilet i den
totale skåren og av TEC delskalaer.

2.3.4 Kjønn og WPPSI-III
For å undersøke om kjønn og generelle kognitive evner påvirker potensielle sammenhenger
mellom barnas kognitive kontroll, emosjonelle forståelse og atferdsvansker, er disse benyttet
som kontrollvariabler. Gutter er kodet som 0 og jenter er kodet som 1. Barnas generelle
kognitive evner er målt med deltestene Matriser og Likheter fra Wechsler Preeschool and
Primary Scale of Intelligence (WPPSI-III; Wechsler, 2002).

2.3.5 Håndtering av manglende data
5 deltakere oppfyller ikke responskriteriene til to av måleinstrumentene i denne studien;
ECBI og AX-CPT. Et responskriterium på 2/3 av ECBI er valgt, som er ensbetydende med at
24 eller flere av 36 spørsmål må være besvart. Hos informantene som oppfylte kriteriet ble
manglende data regulert ved å erstatte manglende skårer med gjennomsnittet for de besvarte
spørsmålene. En forelder responderte på kun 13 av ECBI´s spørsmål, noe som er langt
mindre enn det valgte responskriteriet for ECBI. Det kan være flere grunner til at en
respondent kun svarer på en del av et spørreskjema og etterlater flere individuelle spørsmål
ubesvarte. Blant annet kan det skyldes at respondenten ikke vet hva han eller hun skal svare,
har ment å komme tilbake til spørreskjemaet, eller at spørsmål i skjema har opprørt personen
(Feinberg & van der Linden, 2005). Når det gjelder AX-CPT så ble et kriterium for minimum
1 rett respons i betingelsen BX satt. Dette for å være sikker på at barna hadde forstått
oppgaven. 4 barn møter ikke kriteriet og ble derfor ekskludert fra datasettet. Det er i denne
studien valgt å kun bruke deltakere med komplette data slik at det totale datasettet er så
reliabelt som mulig. Den totale N er derfor redusert med 5 (N = 35).

2.3.6 Statistiske analyser
Statistiske analyser av datamaterialet er utført med programmet IBM SPSS Statistics 24.0
(IBM Corp, 2016). Deskriptive analyser er gjort for å undersøke gjennomsnitt, standardavvik
og fordeling i utvalget. Variansanalyser (ANOVA Within – Subjects) er utført på AX-CPT
data for å undersøke om oppgavebetingelsene har signifikante hovedeffekter. Dette for å
undersøke om manipulasjonen i eksperimentet er vellykket eller ei. Reliabilitetsanalyse
(Chronbach´s alpha) er utført på ECBI data.
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For å undersøke potensielle sammenhenger mellom studievariablene er det utført to-halede
Pearsons produkt-moment korrelasjoner. Bivariate regresjonsanalyser er utført for å
undersøke forklart variasjon mellom uavhengige variabler og avhengig variabel, hvor kun
signifikante prediktorer fra studiens uavhengige variabler er presentert. Det er også utført
multiple regresjonsanalyser for å undersøke 1) hvilke uavhengige variabler som har en
signifikant forklart variasjon når analysert samtidig (undersøkt med en stegvis multippel
regresjonsanalyse), og 2) kontrollere for effekter av kjønn og generelle kognitive evner på
potensielle årsakssammenhenger (undersøkt med hierarkiske multiple regresjonsanalyser).
Analyser av normalfordeling, lineæritet, multikollinearitet og homoskedasitet er utført i
forkant av regresjonsanalyser, og ingen brudd ble funnet.
Valg av statistiske metoder hviler på studiens mål i å undersøke sammenhenger mellom en
avhengig variabel og flere uavhengige variabler. I denne studien er atferdsvansker avhengig
variabel, og de uavhengige variablene er faktorer som forventes å påvirke grad av
atferdsvansker. Disse er kognitiv kontroll, emosjonell forståelse, barnets kjønn og generelle
kognitive evner.
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3 Resultater
3.1 Deskriptiv statistikk
Tabell 1
Gjennomsnitt, standardavvik og range av studievariablene i studien (N = 35)
Variabel

M

SD

Range

111.05

19.42

77 - 156

72

18

37- 99

d – kontekst

1.46

1.72

-.12 – 6.18

PBI total

.00

.71

-.97 – 1.51

PBI error

.08

.33

-.80 - .92

PBI RT (reaksjonstid)

.15

.16

-.12 - .45

Uoppmerksomhet

9.54

8.59

0 - 42

Impulsivitet

23.83

20.12

0 - 67

Total

5.42

1.77

1-8

Ytre

2.20

.80

0-3

Mentaliserende

1.63

.81

0-3

Reflekterende

1.60

.91

0-3

Verbal (Likheter)

25.17

11.09

0 - 46

Nonverbal (Matriser)

16.6

4.85

5 - 26

Atferdsvansker (ECBI)
Kognitiv kontroll (AX-CPT)
% korrekte responser

Emosjonell forståelse (TEC)

Generelle kognitive evner (WPPSI-III)

Note. Navn på tilhørende måleinstrumenter av studievariablene er presentert i parentes
Tabell 1 viser at barnas gjennomsnitt i grad av atferdsvansker er noe høyere og
standardavviket noe lavere enn normative data, som springer fra M = 90.9 – 99.0 (SD= 20.9 –
24.7), avhengig av om barnet er 5 eller 6 år og jente eller gutt (Reedtz & Martinussen, 2011).
Intensiteten på barnas atferdsvansker varierer fra 2.1 – 4.3 på en 7-punkts Likert-skala.
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Tabell 1 viser videre at barna i studien har mellom 37 og 99 prosent korrekte responser på
oppgaven som måler kognitiv kontroll, og at de gjennomsnittlig svarer 72 prosent korrekt.
Førskolebarnas bruk av kognitive kontrollstrategier tenderer til å være proaktiv, hvor
tendensen er tydeligst i proaktiv kontrollstrategi målt av barnas reaksjonstid (PBI RT).
Resultatene viser derimot at det er en stor variasjon i gruppen av bruk av kognitive
kontrollstrategier. Barnas uoppmerksomhet har en betydelig lavere verdi enn impulsivitet.
Barns emosjonelle forståelse har høyest verdi i ytre emosjonell forståelse og lavest verdi i
reflekterende emosjonell forståelse.
Generelle kognitive evner ble målt med to delskalaer fra WPPSI-III: Likheter og Matriser.
Barnas gjennomsnittskåre på delskalaen Likheter, er godt over normative verdier som viser et
gjennomsnitt på M=18-19 for alderen 5.4. Gjennomsnittskåren på delskalaen Matriser er også
høyere enn det normative gjennomsnittet, som er M=14-15 for alderen 5.4. (Wechsler, 2002).
Tabell 2
Deskriptive data av ulike typer AX-CPT feil (error). N = 35
Error type

Sum

Range

% Error

Omission
Comission
AX (A – only)
AY (A – not – X)
BX (X – only)
BY (Random)

224
944
636
137
110
61

0 – 37
0 – 67
0 – 56
0 – 11
0 – 10
0 – 11

19.2
80.8
54.5
11.7
9.4
5.2

% Comission
error
–
100
67.4
14.5
11.6
6.5

Tabell 2 viser ulike type feil som er gjort under gjennomføringen av AX-CPT. Målrespons på
ikke–mål betingelser er navngitt ”commison errors” og utelatte/for seine responser er
navngitt ”ommisson errors” (Losier, McGrath, & Klein, 1996). Samlet er det gjort langt flere
”comission” feil (80.8%) enn ”ommision” feil (19.2%). Dette betyr at de fleste feilresponsene
er grunnet feil avgitt svar og ikke et svar som er avgitt for seint. Resultatene viser grunnlaget
for variablene; Uoppmerksomhet og Impulsivitet som er presentert i Tabell 1.
For å undersøke om manipulasjonen i AX-CPT var vellykket ble enveis Within-Subjects
ANOVA med en faktor og fire nivåer utført på 1) gjennomsnittet av feilrate og 2) median
reaksjonstid på korrekte responser i hver AX-CPT betingelse (AX, AY, BX, BY). Av
analysene ble det funnet signifikante hovedeffekter av oppgavebetingelsene i AX-CPT (AX,
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AY, BX, BY), både for feilrate (F(3,102) = 16.539, p = .000) og median reaksjonstid på
korrekte responser med en Greenhouse – Geisser korreksjons (F(2.296, 78.070) = 21.11, p =
.000).
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Figur 3.
Gjennomsnittlig feilrate i hver AX-CPT betingelse. Feilfeltet representerer Within-Subjects
standard feil av gjennomsnittet (N = 35).
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Figur 4.
Median reaksjonstid på korrekte responser i hver AX-CPT betingelse. Feilfeltet representerer
Within-Subjects standard feil av gjennomsnittet (N = 35).
Figur 3 viser at barna samlet gjør flere feil i betingelsen AY enn BX, som er en indikasjon på
proaktiv bruk av kognitiv kontroll. Det samme er gjeldende for barnas reaksjonstid som er
presentert i Figur 4, hvor barna har en lengre reaksjonstid i betingelsen AY enn BX.
Resultatene viser grunnlaget for PBI variablene presentert i Tabell 1.
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3.2 Korrelasjons- og regresjonsanalyser
Tabell 3 viser korrelasjoner mellom variablene i studien. Det er ingen signifikant
sammenheng mellom grad av kognitiv kontroll (d - kontekst) og grad av atferdsvansker
(ECBI). I henhold til bruk av kognitive kontrollstrategier har grad av atferdsvansker en
positiv moderat korrelasjon med proaktiv bruk av kognitiv kontroll, hvor proaktiv kontroll
beregnet av reaksjonstid (PBI RT) utgjør denne sammenhengen. Det er ingen signifikante
sammenhenger mellom grad av atferdsvansker og impulsivitet eller uoppmerksomhet.
Impulsivitet tenderer til å korrelere positivt med grad av atferdsvansker, korrelasjonen er dog
ikke signifikant. Det er en signifikant moderat negativ korrelasjon mellom barns emosjonelle
forståelse (TEC total) og grad av atferdsvansker, hvor undergruppene ytre (TEC ytre) og
mentaliserende (TEC mentaliserende) emosjonell forståelse er de som er signifikant korrelert
med atferdsvansker.
Videre viser tabell 3 at grad av kognitiv kontroll har en signifikant og høy sammenheng med
korrekte responser. Resultatene viser også en moderat positiv korrelasjon mellom grad av
kognitiv kontroll og bruk av proaktiv kognitiv kontroll, hvor proaktiv kontroll beregnet av
feilrate (PBI error) utgjør denne sammenhengen. Proaktiv kontroll beregnet av reaksjonstid
har ingen signifikant korrelasjon med kognitiv kontroll, men resultatene viser at faktorene er
korrelert i en positiv retning. Uoppmerksomhet har en signifikant negativ moderat
sammenheng med proaktive bruk av kontroll, impulsivitet har ingen signifikant sammenheng
med grad av kognitiv kontroll eller bruk av kognitive kontrollstrategier.
Det er ikke funnet en signifikant korrelasjon mellom grad av kognitiv kontroll og grad av
emosjonell forståelse. I henhold til bruk av kognitive kontrollstrategier viser Tabell 3 at
mentaliserende emosjonell forståelse har en moderat negativ korrelasjon med proaktiv bruk
av kognitiv kontroll, når proaktiv kontrollstrategi er beregnet av feilrate. Uoppmerksomhet
har en signifikant moderat positiv sammenheng med barnas emosjonelle forståelse.
Impulsivitet har ingen signifikant korrelasjon med barnas emosjonelle forståelse.
Av signifikante sammenhenger mellom generelle kognitive evner og de andre
studievariablene er det funnet en moderat positiv sammenheng mellom barns emosjonelle
forståelse og evnen til å verbalisere likheter mellom to objekter (WPPSI-III Likheter).
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Tabell 3
Bivariat Korrelasjonsmatrise for Studievariablene (N=35)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1. ECBI

-

2. Korrekte responser

.06

-

3. d - kontekst

.16

.89**

-

4. PBI total

.34*

.26

.39*

-

5. PBI error

.08

.14

.38*

.71**

-

6. PBI RT (reaksjonstid)

.40*

.22

.18

.71**

.02

-

7. Uoppmerksomhet

-.29

-.34*

-.39

-.41*

-.13

-.45**

-

8. Impulsivitet

.06

-.91** .02

-.09

-.09

-.04

-.07

-

9. TEC total

-.38*

-.10

-.16

-.24

-.16

-.18

.41*

-.07

-

10. TEC ytre

-.35*

.10

-.00

.08

.05

.06

.28

-.23

.71**

-

11. TEC mentaliserende

-.34*

-.09

-.20

-.39*

-.39*

-.17

-.05

.03

.69**

.30

-

12. TEC reflekterende

-.13

-.21

-.13

-.01

-.01

-.25

.42

.03

.71**

.23

.19

-

-.15

-.14

-.01

.26

.26

-.25

.30

.02

.11

.10

-.09

.20

-

14. WPPSI-III Likheter

-.10

.09

.09

-.20

-.20

.10

.11

-.12

.39*

.33

.33

.18

.07

-

15. WPPSI-III Matriser

-.10

.09

.09

-.24

-.24

-.05

-.36

-.08

.45**

.33

.45**

.19

-.08

.37*

13. Kjønn

1

1

Note. *p <.05, **p <.01, Jente = 1, gutt = 0
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15.

-

Det er også funnet en moderat positiv sammenheng mellom barnas nonverbale kognitive
evner (WPPSI-III Matriser) og barnas emosjonelle forståelse og spesielt med barnas
mentaliserende emosjonelle forståelse. Kjønn viser ingen signifikante sammenhenger med de
andre studievariablene.
Tabell 4
Bivariate korrelasjoner med atferdsvansker (ECBI) og reaksjonstid av responser på AX-CPT
betingelser
Feil responser
_____________________________
AY
.06

BX
.27

BY
.26

AX
-.26

AY
-.31

BX
-.35*

BY
-.29

N
25
24
Note. *p<.05, **p<.01

23

13

35

35

35

35

ECBI

AX
-.01

Korrekte responser
_________________________________

For å undersøke om barn med høyere grad av atferdsvansker generelt responderer raskere enn
barn med lavere grad av atferdsvansker, som også kan være en indikasjon på impulsivitet, ble
det utført Pearsons produkt-moment korrelasjoner med ECBI og AX-CPT´s reaksjonstid av
feil og riktige responser på ulike betingelser i AX-CPT (AX, AY, BX, BY). Resultatene er
presentert i Tabell 4. Analysene fant ingen signifikante korrelasjoner mellom ECBI og
reaksjonstid, annet enn mellom ECBI og reaksjonstiden på korrekt respons i betingelsen BX,
hvor sammenhengen er moderat og positiv, noe som gjenspeiler seg i studievariabelen PBI
RT (presentert i Tabell 3).
Tabell 5 viser enkle regresjonsanalyser av uavhengige variabler som analysert separat har en
signifikant forklaringskraft på avhengig variabel. Resultatene viser at variasjonen i barnas
grad av atferdsvansker er 12% forklart av proaktiv kognitiv kontroll atferd (PBI total).
Variasjonen er best forklart med PBI estimert fra responshastighet på korrekte responser, som
forklarer 16% av variasjonen i atferdsvansker. Videre er 14% av variasjonen i barnas grad av
atferdsvansker forklart av grad av emosjonelle forståelse, hvor undergruppene ytre og
mentaliserende emosjonell forståelse utgjør 12% hver av variasjonen. Samlet er 34% av barns
variasjon i grad av atferdsvansker forklart av uavhengige variabler presentert i Tabell 5.
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Tabell 5
Bivariate Regresjonsanalyser (lineære). Atferdsvansker (ECBI: avhengig variabel) er
konstant (N=35)
Uavhengig variabel

R2

β

p

PBI Total

.12

.34

<.05 (p = .045)

PBI RT

.16

.40

<.05 (p = .017)

TEC Total

.14

-.38

<.05 (p = .025)

TEC Ytre

.12

-.35

<.05 (p = .041)

TEC Mentaliserende

.12

-.34

<.05 (p = .045)

Total R2 = .34, <.05 (p = .029)
Notat. R2 = totalt forklart variasjon, β = standardisert regresjonskoeffisient. p =
signifikansnivå.
For å undersøke om disse sammenhengene er påvirket av barnets kjønn eller generelle
kognitive evner ble hierarkiske multiple regresjonsanalyser utført. Det ble i analysene
kontrollert for effekten av generelle kognitive evner (WPPSI-III Matriser og WPPSI-III
Likheter) og kjønn på relasjonen mellom underliggende mekanismer av selvregulering
(studievariablene PBI total, PBI RT, TEC Total, TEC Ytre og TEC Mentaliserende) og
atferdsvansker (ECBI). Resultatene av analysene viser små og ikke-signifikante effekter av
kjønn og generelle kognitive evner (F(3,31) = .395 p =.758) med R2 = .037.
I den stegvise multiple regresjonsanalysen var to av prediktorene signifikante. En av to
signifikante prediktorer er proaktiv kontroll estimert av reaksjonstid (PBI RT) (F(1,33) =
6.367 p<.017) med R2 = .16. Når prediktoren øker i verdi, øker også uavhengig variabel i
verdi (β = .43). Dette betyr at jo høyere grad av proaktiv kontroll/lavere grad av reaktiv
kontroll (estimert av reaksjonstid), desto høyere grad av atferdsvansker.
Den andre signifikante prediktoren er funnet å være ytre emosjonell forståelse (TEC ytre)
(F(2,32) = 6.860 p<.003) med ΔR2 =.14. Når prediktoren øker i verdi, synker uavhengig
variabel i verdi (β = -.37).
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Tabell 6
Stegvis Multippel Regresjonsanalyser (lineære). Atferdsvansker (ECBI: avhengig variabel) er
konstant (N=35)
Prediktor
Steg 1

R2

ΔR2

β

p

.16

.40

<.05 (p = .017)

.43

<.05 (p = .007)

-.37

<.05 (p = .017)

.16
PBI RT

Steg 2

.30
PBI RT
TEC Ytre

Total R2

.14
.30

Ekskluderte variabler
PBI total
TEC total
TEC mentaliserende
Note. R2 = totalt forklart variasjon, β = standardisert regresjonskoeffisient, ΔR2 = differanse i
andel forklart variasjon. p = signifikansnivå. p <.05 er brukt som inkluderingskriterium
Prediktorene forklarer altså tilsammen 30 % av barnas variasjon i grad av atferdsvansker,
hvor PBI RT forklarer 16 % av variasjonen og ytre emosjonell forståelse forklarer 14 % av
variasjonen. Hver for seg har prediktorene en liten forklaringskraft, men tilsammen kan de
sies å ha en moderat forklart variasjon. Samtidig er det viktig å bemerke at hele 70% er
forklart av andre faktorer.
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4 Diskusjon
4.1 Hovedfunn
Hovedmålet med denne studien var å undersøke samspillet mellom komponenter av kognitiv
kontroll, emosjonell forståelse og atferdsvansker hos en gruppe norske førskolebarn (5 – 6 år)
for å øke vår kunnskap om underliggende selvreguleringsmekanismer og deres betydning for
barns atferd.
Studiens resultater viser at komponenter av emosjonell forståelse, og da spesielt økning i ytre
emosjonell forståelse, har en sammenheng med lavere grad av atferdsvansker. Studien finner
ingen sammenheng mellom grad av kognitiv kontroll og grad av atferdsvansker. Det er
derimot funnet en sammenheng mellom med bruk av type kognitiv kontrollstrategi og grad av
atferdsvansker, hvor økt bruk av proaktiv kontrollstrategi målt ved barnas reaksjonstid, har en
sammenheng med høyere grad av atferdsvansker. Det er ikke funnet støtte i at
uoppmerksomhet og impulsivitet henger sammen med atferdsvansker. Det ble ikke funnet en
generell sammenheng mellom barnas emosjonelle forståelse og kognitive kontroll, men det
ble derimot funnet at en økning i komponenter av emosjonell forståelse henger sammen med
en redusert bruk av proaktiv kontroll. Barnas kjønn og generelle kognitive evner hadde ingen
signifikant effekt på relasjonen mellom underliggende mekanismer av selvregulering og
atferdsvansker. Nedenfor vil studiens sentrale funn bli nærmere diskutert.

4.2 Sammenhengen mellom førskolebarns kognitive
kontroll og grad av atferdsvansker
Det var hypotetisert at en økning i kognitiv kontroll, samt økt bruk av proaktiv
kontrollstrategi, ville henge sammen med lavere grad av atferdsvansker. Det ble også antatt at
uoppmerksomhet og impulsivitet hadde en positiv sammenheng med grad av atferdsvansker.
Dette ble det ikke funnet støtte for. Under presenteres først barnas verdier i komponenter av
kognitiv kontroll, samt grad av atferdsvansker, for så å diskutere manglende støtte til denne
hypotesen.
Resultatene viser at barnas grad av kognitiv kontroll har en sterk sammenheng med en økning
i prosent korrekte responser under AX-CPT-oppgaven. Studiens funn viser videre at barna
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har en proaktiv strategibruk for å oppnå kognitiv kontroll, ved at de samlet gjør flere feil i/har
lengre reaksjonstid på AY betingelser enn BX - som er en forutsetning for proaktiv kontroll
målt i AX-CPT (Braver et al., 2007). Studiens funn viser derimot en stor variasjon i barnas
bruk av kognitive kontrollstrategier, hvor flere av barna har verdier som peker mot bruk av en
mer reaktiv heller enn proaktiv kognitiv kontrollstrategi. Basert på tidligere internasjonale
studier av barn i lignende alder er dette forventede funn på grunn av alder og nivå av kognitiv
modning (Brahmbhatt, White, & Barch, 2010; Chatham et al., 2009). Resultatene støtter en
studie av Chatham og kollegaer (2009), hvor AX-CPT ble utført av 3.5 og 8 år gamle barn.
De 8 år gamle barna hadde høyere PBI verdier, noe som tilsier en tydeligere bruk av proaktiv
kognitiv kontroll, enn hva som er funnet hos 5 – 6 åringene i den herværende studien.
Proaktiv kontrollstrategi, har i denne studien en positiv sammenheng med grad av kognitiv
kontroll, hvor dette er tydeligst når proaktiv kontroll er beregnet av barnas feilrate (PBI
error). Ved at sammenhengene er moderate kan det ikke dras noen slutning om at proaktiv
kontroll er den strategien som er mest hensiktsmessig i AX-CPT- oppgaven. Allikevel kan
funnene forstås som at det er en hentydning til dette. Proaktiv kontrollbruk beregnet av
reaksjonstid har ingen signifikant sammenheng med grad av kognitiv kontroll, men
resultatene viser allikevel en svak tendens til en positiv sammenheng.
Oppmerksomhet har ingen signifikant sammenheng med grad av kognitiv kontroll i denne
studien, men retningen er positiv; altså bedre oppmerksomhet tenderer mot høyere grad av
kognitiv kontroll. Oppmerksomhet har derimot en signifikant sammenheng med barnas bruk
av kognitive kontrollstrategier, hvor økt oppmerksomhet har en sammenheng med økt bruk
av proaktiv kontrollstrategi/mindre bruk av reaktiv kontrollstrategi (målt av barnas feilrate).
Dette bekrefter at bruk av proaktiv kontroll krever en fokusert oppmerksomhet, som også er
funnet i tidligere studier (se feks; Braver, 2012). Barnas impulsivitet ser derimot ikke ut til å
ha en sammenheng med hverken grad av kognitiv kontroll eller bruk av kognitive
kontrollstrategier i denne studien. Dette funnet skiller seg fra tidligere studier som fremmer at
impulskontroll er en sentral funksjon av kognitiv kontroll (Botvinick & Braver, 2015; Hughes
& Graham, 2002).
Førskolebarnas grad av atferdsvansker viser seg i denne studien å være noe høyere enn
normative data på barnas kjønn og alder (Reedtz et al., 2008; Reedtz & Martinussen, 2011).
Det er altså slik at barna her er foreldrerapportert til å vise atferdsvansker med en noe høyere
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intensitet enn hva som kan sies å være normalt. Hva kan være grunnen til dette? Felles for
barna i denne studien er at de har foreldre som har vist en interesse for studien Innstilt på
Barn og har raskt tatt kontakt med forskningsgruppen etter informasjon om studien i deres
barnehage. Det kan altså være en indikasjon på at foreldrene som deltar i studien har et barn
som de mener har behov for en endring i atferd, og har derfor rapportert de til å ha en noe
”vanskeligere” atferd enn i en normativ studie.
Resultatene i denne studien kan ikke bekrefte at grad av kognitiv kontroll og grad av
atferdsvansker har en sammenheng. Dette er noe uventet med tanke på tidligere
forskningslitteratur på emnet, hvor det foreslås at økt grad av kognitiv kontroll har en
sammenheng med redusert grad av atferdsvansker (Eisenberg et al., 2009; Hughes et al.,
1998; Hughes & Ensor, 2008). Samtidig er ikke barnas grad av atferdsvansker i denne
studien særdeles høy og kan, sammen med liten utvalgsstørrelse, være grunnen til at det ikke
er en tydelig sammenheng her. Videre er sammenhengen mellom førskolebarnas grad av
atferdsvansker og kognitive kontrollstrategier noe overraskende i denne studien, ved at
høyere grad av proaktiv kognitiv kontroll har en sammenheng med høyere grad av
atferdsvansker. Ettersom proaktiv kontroll anses som den mest ressurskrevende
kontrollstrategien og fordrer en opprettholdt fokusert oppmerksomhet og målrettet atferd
(Braver, 2012), var det antatt at høyere grad av atferdsvansker ville være assosiert med en
reaktiv heller enn en proaktiv kontroll.
En positiv sammenheng mellom barnas bruk av proaktiv kognitiv kontroll og grad av
atferdsvansker er i denne studien samtidig kun funnet når kontrollstrategien er beregnet av
barnas reaksjonstid. Dette kan tenkes å være en indikasjon på at barn som viser høyere grad
av atferdsvansker er raskere i å aktivere responsatferd, som igjen kan være et tegn på
impulsivitet - noe som har vært assosiert med atferdsvansker (Eisenberg et al., 2000; Lengua,
2003). Om dette er tilfellet, vil det være naturlig å tenke at barna som viser høyere grad av
atferdsvansker også har en raskere responstid på feil og riktige svar enn barna med lavere
grad av atferdsvansker - men dette ble det ikke funnet støtte for. Halperin´s indeks (Halperin
et al., 1991; Halperin et al., 1988) for impulsivitet ble i denne sammenhengen også undersøkt,
men viste ingen signifikant assosiasjon med atferdsvansker. Det er heller ingen signifikant
sammenheng mellom barns atferdsvansker og uoppmerksomhet. Hypotesen om en positiv
sammenheng mellom barns impulsivitet, uoppmerksomhet og atferdsvansker støttes derfor
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ikke. Funnene skiller seg fra andre studier som finner en slik relasjon mellom disse faktorene
(se feks; Gizer & Waldman, 2012; Halperin et al., 1988).
Funnene kan relateres til at barna i denne studien er fra en normalpopulasjon og ikke viser
ekstreme verdier av atferdsvansker, noe som kan føre til at forventede sammenhenger ikke er
like tydelige som i kliniske populasjoner. Samtidig kan sammenhengen være en indikasjon på
et mer nyansert bilde av atferdsvansker. Kan det være slik at barn som viser en noe
”vanskeligere” atferd enn hva som foreslås å være normalt (Reedtz et al., 2008), på en sunn
måte er mer aktiverte? Altså, er mer ”på” i en testsituasjon enn barn med mindre ”vanskelig”
atferd? Om så er tilfellet kan dette relateres til en proaktiv bruk av kognitiv kontroll, ved at
oppgaven i denne studien kan tenktes å mest hensiktsmessig løses med en proaktiv
responsatferd ved at den kun krever mål-aktivering over en kort periode (Braver, 2012).
Et annet perspektiv på dette funnet kan også peke på at barn med en noe ”vanskeligere”
atferd enn jevnaldrende barn bruker mer kognitive ressurser enn andre barn på å gjennomføre
samme oppgave. I dette perspektivet vil det og kunne argumenteres for at testsituasjonen er
ideel med tanke på forstyrrende miljøbetingelser, noe som gjør proaktiv kontroll mer
tilgjengelig som bruk av strategi for å oppnå kognitiv kontroll. Da kan man også undre seg
om disse barna, under samme betingelser, men i et miljø som likner en skoleklasse, ville klart
å inhibere miljøstimuli, eller om de ville latt seg distrahere, og dermed fått utslag på
uoppmerksomhet og lavere inhibisjon og da heller ha en mer reaktiv form for kognitiv
kontroll.
Etter min kunnskap, er det ingen studier som har undersøkt nyanser i relasjonen mellom
atferdsvansker og bruk av proaktiv/reaktiv kognitiv kontroll hos førskolebarn fra en
normalpopulasjon. Resultatene fra denne studien er dermed vanskelige å sammenligne med
tidligere studier, og drøftelsen av funnene er kun spekulative.

4.3 Sammenhengen mellom førskolebarns emosjonelle
forståelse og grad av atferdsvansker
Det ble hypotetisert at en økning i emosjonell forståelse ville henge sammen med lavere grad
av atferdsvansker. Dette ble det funnet støtte for. Under presenteres først barnas verdier i
komponenter av emosjonell forståelse for så at hypotesen blir diskutert.
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Barnas emosjonelle forståelse er i denne studien i tråd med tidligere internasjonale funn av
førskolebarns emosjonelle forståelse (Albanese et al., 2010; Morra et al., 2011; Pons et al.,
2004). Det finnes ikke, etter min kunnskap, normative norske data for TEC i alderen fem til
seks år, og resultatene ses derfor i sammenheng med tidligere internasjonale studier.
Sammenlignet med en studie av Albanese og kollegaer (2010), hvor barns emosjonelle
forståelse ble målt med TEC, er gjennomsnittsverdiene i den nåværende studien som
forventet. Barna viser høyest gjennomsnittsverdi i ytre emosjonell forståelse, altså forståelse
knyttet til synlige årsaker til emosjoner og emosjonsuttrykk, og lavest gjennomsnittsverdi i
reflekterende emosjonelle forståelse. Dette er forventet i forhold til deres alder og nivå av
kognitiv modning (Morra et al., 2011; Pons et al., 2004) og samsvarer med studien av
Albanese og kollegaer (2010). Dette funnet bekrefter også at periodene (ytre, mentaliserende
og reflekterende emosjonell forståelse) er hierarkisk relaterte. Standardavvikene i den
nåværende studien er derimot noe høyere enn i studien av Albanese og kollegaer (2010), noe
som kan tyde på at variasjonen er større blant barna som er testet i den nåværende studien.
Sammenhengen mellom førskolebarnas grad av atferdsvansker og emosjonelle forståelse er i
tråd med tidligere litteratur på emnet (Denham et al., 2002; Lemerise & Arsenio, 2000;
Trentacosta & Fine, 2010), hvor økt emosjonell forståelse har en sammenheng med redusert
grad av atferdsvansker. Denne studien finner spesifikt at ytre og mentaliserende emosjonell
forståelse har en sammenheng med førskolebarns grad av atferdsvansker. Jo mindre evne
barna har til å gjenkjenne, tolke og å forstå ytre årsaker til emosjoner (ytre emosjonell
forståelse), desto høyere grad av atferdsvansker har de. Det vil også si at lavere forståelse av
mentaliserende aspekter ved emosjoner - noe som innebærer en forståelse for andres ønsker
og antagelser om emosjoner, og forskjellen på følte og uttrykte emosjoner – henger sammen
med høyere grad av atferdsvansker (Pons et al., 2004).
Reflekterende emosjonell forståelse er en evne som også kan tenkes å være relatert til
atferdsvansker, ettersom den fordrer at en evner å reflektere over virkningen egne og andres
følelser kan ha på atferd, samt en forståelse av kognitiv regulering av emosjoner og atferd
(Pons et al., 2004). Det at reflekterende emosjonell forståelse alene ikke kan sies å ha en
sammenheng med barnas grad av atferdsvansker – etter funnene i denne studien - kan skyldes
flere faktorer. Normalt så skjer utviklingen av reflekterende emosjonell forståelse rundt 9 års
alderen (Pons et al., 2004), og barna i denne studien er flere år yngre enn det. Samtidig viser
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resultatene at dette er en forståelse barna gjennomsnittlig er i ferd med å danne seg, men
kanskje ikke så mye at det skiller mellom ulik grad av atferdsvansker – særlig ikke når det er
en liten variasjon i atferdsvansker som i det herværende utvalget.

4.4 Sammenhengen mellom kognitiv kontroll og
emosjonell forståelse
Det var forventet at en økning i kognitiv kontroll, samt økt bruk av proaktiv kognitiv
kontrollstrategi ville henge sammen med en økning i emosjonell forståelse og vice versa.
Studien fant ikke støtte for at økt grad av kognitiv kontroll har en sammenheng med økt grad
av emosjonell forståelse. Dette resultatet skiller seg fra tidligere studiers funn, som finner
støtte for en slik sammenheng (se bl.a; Blankson et al., 2013). Derimot er førskolebarnas bruk
av kognitive kontrollstrategier i denne studien funnet å henge sammen med emosjonell
forståelse, men i en noe overraskende retning, ved at økt bruk av proaktiv kontroll har en
sammenheng med mindre grad av mentaliserende emosjonell forståelse. For å resonnere
rundt funnene anses det som nyttig å diskutere de ulike måleinstrumentenes natur. En
forståelse av andres emosjoner (mentaliserende emosjonell forståelse) kan tenkes å være nært
relatert til proaktiv kontrollbruk i gjennomføringen av AX-CPT. I oppgaven blir barna fortalt
at grisen liker epler, men ikke druer og fuglen liker ingen av delene (se vedlegg 1). Dette
krever at barna setter seg inn dyrenes ulike ønsker og preferanser, som er en del av
sinnsforståelse (Lagattuta & Thompson, 2007) og opprettholder denne informasjonen i
arbeidsminne (Braver et al., 2007). Det kan derfor tenkes at barnas ytelse på TEC oppgaver
som undersøker mentaliserende emosjonell forståelse og bruk av proaktiv kontroll under AXCPT-oppgaven ville samhandle positivt, noe de ikke gjør i denne studien.
Grunner til at det er en negativ heller enn en forventet positiv relasjon mellom proaktiv bruk
av kognitiv kontroll og emosjonell forståelse, kan være at gjennomføringen av oppgavene i
TEC og AX-CPT krever/baserer seg på forskjellig bruk av kognisjon. Oppgavene i TEC
krever at barnet tar i bruk erfaringer fra tidligere lignende hendelser eller evner å tenke
hypotetisk rundt en situasjon for å løse de. Oppgaven i AX-CPT krever derimot at barnet
evner å følge regler og mestre en oppgavesituasjon, som kan tenkes å være mer avhengig av
barnets evne til å tilegne seg ferdigheter, enn barnets tidligere erfaringer. Samtidig har testene
flere felles trekk, ved at barnet i begge tester må ha en fokusert oppmerksomhet, holde
relevant informasjon i minnet, resonnere seg frem til rett respons, samt være utholdende og
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motivert. For en bedre forståelse av disse funnene er det nødvendig med ytterligere forskning
som ser disse måleinstrumentene i en sammenheng.

4.5 Samspillet mellom kognitiv kontroll, emosjonell
forståelse og grad av atferdsvansker
Studiens funn viser at komponenter av kognitiv kontroll og emosjonell forståelse kan forklare
34 prosent av variasjonen i førskolebarns grad av atferdsvansker. I henhold til kognitiv
kontroll er det barnas økt bruk av proaktiv kontroll – både målt av barnas reaksjonstid og en
kombinasjon av reaksjonstid og feil responser – som kan forklare en andel av økning i grad
av barnas atferdsvansker. Både barnas generelle emosjonell forståelse, samt undergruppene
ytre og mentaliserende emosjonell forståelse, bidrar til å forklare en andel av barnas grad av
atferdsvansker, ved at økt grad av emosjonell forståelse henger sammen med redusert grad av
atferdsvansker.
Proaktiv kontroll målt fra reaksjonstid er den faktoren som har høyest forklaringskraft på
atferdsvansker når faktorene er analysert samtidig. Faktoren forklarer 16 prosent av
førskolebarnas grad av atferdsvansker og kan derfor anses som en liten, men betydelig
prediktor. Ved at retningen er økt proaktiv kontroll, økt grad av atferdsvansker, er dette et
funn som det er vanskelig å knytte en teoretisk mening til, spesielt ved at det ikke ble funnet
støtte i at en impulsiv responsstil kunne være forklaringen til sammenhengen. Tanken om at
funnet kan være en indikasjon på at barn som har en noe ”vanskeligere” atferd enn hva som
foreslås å være normalt, er mer aktiverte enn barn med mindre grad av atferdsvansker og
dermed har en mer proaktiv tilnærming til kognitiv kontroll, kan være en mulig forklaring
som bidrar til et mer nyansert bilde av atferdsvansker i en normalpopulasjon. Det kan også
argumenteres for at testsituasjonen i denne studien er ideel for bruk av proaktiv kontroll ved
at målaktivering er over en kort periode, og potensiell støy og påvirkning fra miljøstimuli er
begrenset. Resultatene kunne ha vært annerledes om testsituasjonen for eksempel var mer
lignende en klasseromsituasjon (Se 4.2 Sammenhengen mellom førskolebarns kognitive
kontroll og grad av atferdsvansker).
Ytre emosjonell forståelse forklarer 14 prosent av førskolebarnas variasjon i grad av
atferdsvansker, noe som betyr at økning i det å kunne gjenkjenne, tolke og å forstå ytre
årsaker til emosjoner kan predikere 5-6 åringers reduksjon i grad av atferdsvansker. Ytre
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emosjonell forståelse danner grunnlaget til videre utvikling av en forståelse av emosjoner, og
er derfor viktig for barnets utvikling av selvregulering og sosiale atferd (Denham et al., 2003;
Trentacosta & Fine, 2010). I følge tidligere forskning på emnet kan barnets emosjonelle
forståelse tenkes å påvirke barnets sosiale informasjonsprosessering, noe som igjen påvirker
barnets atferd (Göbel et al., 2016; Lemerise & Arsenio, 2000). Et barn som for eksempel har
en tendens til å bli sint og ikke evner å regulere dette sinnet, kan misoppfatte og tolke
emosjonelle hint i en situasjon som fiendtlige. Dette kan igjen påvirke deres atferd og trigge
aggressive responser (Helmsen, Koglin, & Petermann, 2012). Barnets emosjonelle forståelse
antas å påvirke denne relasjonen, hvor barnet tilegner seg en forståelse av ulike aspekter av
emosjoner og deres årsak/virkning, og deretter viser utagerende atferd basert på sin
emosjonelle forståelse. Dette blir kun antagelser ettersom denne studien ikke direkte
undersøker barnas sosiale informasjonsprosessering, men det kan synes relevant å bruke SIPmodellen med integrerte emosjons og kognisjonsprosesser som en forklaringsmodell her.
Det ble forventet at kjønn og generelle kognitive evner ville påvirke sammenhengen mellom
underliggende mekanismer av selvregulering (her: kognitiv kontroll og emosjonell forståelse)
og grad av atferdsvansker. Studien finner ikke at barnas kjønn har noe å si for denne
sammenhengen. Funnene skiller seg fra tidligere studier som har funnet at gutter har høyere
grad av atferdsvansker (Heiervang et al., 2007; Moffitt et al., 2001; Steinberg, 2008), og
lavere grad av emosjonell forståelse (Bosacki & Moore, 2004), sammenlignet med
jevnaldrende jenter. Bruk av kognitive kontrollstrategier og kjønnsforskjeller i
førskolealderen er derimot ikke presentert i tidligere studier. Igjen kan mangelen på
sammenhenger her skyldes liten utvalgsstørrelse i denne studien, som blir ekstra sårbar når
delt i undergrupper av jenter og gutter.
Videre er det funnet en positiv sammenheng mellom barnas generelle kognitive evner og
emosjonell forståelse, noe som støtter tidligere studiers funn (Albanese, De Stasio, Di
Chiacchio, Fiorilli, & Pons, 2010; De Stasio, Fiorilli, & Di Chiacchio, 2014). Allikevel
påvirker ikke disse resultatene sammenhengene mellom emosjonell forståelse og grad av
atferdsvansker i den herværende studien. Det er ikke funnet en signifikant sammenheng
mellom generelle kognitive evner og grad av kognitiv kontroll, ei heller med grad av
atferdsvansker. Funnene skiller seg fra tidligere studier som finner at høyere grad av
generelle kognitive evner har en sammenheng med høyere grad av kognitiv kontroll (Rahbari
& Vaillancourt, 2015), og lavere grad av atferdsvansker (se oversikt i Bakar, Soysal, Taner,
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& Karakas, 2012). Etter min kunnskap er det derimot ingen studier av sammenhengen
mellom førskolebarns bruk av proaktiv/reaktiv kontroll og generelle kognitive evner.
Fremtidige studier bør undersøke dette nærmere.

4.6 Styrker og begrensninger
4.6.1 Utvalget
Studien består av et begrenset utvalg ved at det er lite (N = 35) og homogent. Deltakernes
responser på demografiske data er svært like: De fleste barna har foreldre med høy utdanning
og stabil og god inntekt. Alle barna foruten om ett har foreldre som bor sammen og utvalget
består av barn fra barnehager i Oslo-regionen. Grunnet utvalgets homogenitet kan det å
omtale utvalget som normalpopulasjon dermed diskuteres (Shavelson, 1988). Videre er det i
denne studien kun inkludert deltakere med komplette data, noe som gjorde at 5 deltakere ble
ekskludert fra det totale utvalget fra pilotstudien Innstilt på Barn (N = 40). Resultater av
analyser gjort på et selektert utvalg kan være preget av en skjevhet, ved at de deltakerne som
er ekskludert kan utgjøre betydelige forskjeller i resultatene (Sterne et al., 2009). Dette er det
en stor mulighet for i denne studien ved at 5 deltakere av 40 er en betydelig del av utvalget
(12,5%). Samtidig kan det å fjerne deltakere med ikke komplette data også vurderes som et
av studiens styrker, ved at deltakerne er fjernet for å sikre et datamateriale som er reliabelt og
valid nok.
Studien er utført med tversnittdata og det kan dermed ikke fastslås noen kausale forhold.
Resultatene av regresjonsanalyser og tolkningen av disse blir dermed kun spekulative.
Samtidig kan de sies å representere viktige tendenser som kan re-testes med T2 data fra
pilotstudien Innstilt på Barn T2 data.

4.6.2 Måleinstrumenter
Før det gås inn på ulike styrker og begrensninger ved måleinstrumentene brukt i denne
studien, må det fremheves at det finnes flere indre og ytre faktorer som er innblandet i barns
utvikling av selvregulering (se feks; Nigg, 2016) som ikke er undersøkt her. Dette på grunn
av oppgavens mål og omfang. De indre faktorene som er undersøkt i denne studien er valgt
på bakgrunn av deres sentrale relevans i barns utvikling av selvregulering og atferd. Felles for
alle måleinstrumentene valgt i denne studien er at de kun representerer én måte å måle
faktorene i studien på, og at de samme faktorene kan både forstås og måles på flere måter.
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Ingen tidligere studier (av min kunnskap) har brukt måleinstrumentene som er valgt i denne
studien i samme studie. Sammensetningen av studiens måleinstrumenter kan derfor bidra til å
gi ny informasjon om viktige faktorer i barns utvikling.
Den største delen av datamaterialet i denne studien består av mål på barns evnenivå og atferd
gjennomført i et laboratorium, noe som styrker studien ved at det gir bedre kontroll på
potensielle påvirkningsfaktorer på data som er samlet inn. Det å utføre tester i et laboratorium
er derimot tidskrevende og krever større ressurser enn spørreskjema-mål, og reiser også
spørsmål om økologisk validitet i henhold til testenes funn (Shavelson, 1988). Testene er
også påvirket av tiden på døgnet testene blir utført, dagsformen til barna, ulike
testadministratorer osv.. Disse forholdene varierte i datainnsamlingen, noe som kan bidra til
variasjonen i studiens resultater. Det at studien er basert på data samlet inn fra en pilotstudie
må også tas i betraktning. En pilotstudies formål er å undersøke ulike innsamlingsmetoder og
måleinstrumenter som skal benyttes i en større studie (hovedstudie) og at studien kan høste
nytte av erfaringene gjort. Det er derfor utprøvd noen ulike former av gjennomføring av de
ulike testene; det være om forelder er med i rommet eller ei, lysintensitet i rommet,
forskjellige stoler barna satt på under tester utført på PC osv. Samtidig er alle testene utført
ved å følge en utformet og felles mal, så variasjonene i gjennomføringen av testene er forsøkt
begrenset. Under vil styrker og begrensninger ved måleinstrument brukt i denne studien
diskuteres.
Måleinstrumentet ECBI, som i denne studien er brukt til å måle barnas grad av
atferdsvansker, er basert på foreldrerapporteringer. Det er av tidligere studier funnet at det er
en tendens til at foreldre (hovedsakelig mødre) overestimerer barns atferdsvansker (Kasik &
Gál, 2016), noe som også kan ha vært tilfellet i denne studien. ECBI består også av spørsmål
som omhandler svært ulik type atferd, for eksempel om barnet somler med påkledning eller
sloss med andre. Det kan derfor stilles spørsmål til om leddene i måleinstrumentet bør skåres
på lik måte, altså den totale summen på ECBI kan diskuteres. Samtidig viser måleskalaen god
indre konsistens i denne studien, med en Cronbach´s alpha på .87, samt at måleinstrument er
mye brukt som et totalt mål på atferdsvansker (se feks; Reedtz & Martinussen, 2011). Det
kunne ha vært hensiktsmessig å dele totalskåren inn i underskalaer for en bedre forståelse av
barns atferdsvansker. Dette er tidligere gjort på kliniske populasjoner, hvor skårer på ECBI
ble delt inn i diagnoser assosiert med atferdsvansker (ODD, ADHD og CD; Burns &
Patterson, 2000). Dette var derimot ikke et av målene med denne studien, og undergrupper
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ble derfor ikke undersøkt. Her var graden av atferdsvansker det essensielle, og hvordan
summen av grad av atferdsvansker relateres til barnas kognitive kontroll og emosjonelle
forståelse. Dette er også grunnen til at problemskalaen i ECBI ikke ble brukt i denne studien.
Manglende data i ECBI ble erstattet med skårer av gjennomsnittet for de besvarte
spørsmålene til deltakeren, dette kan ha flatet ut dataene, noe som igjen kan ha påvirket
mangel på signifikans i resultatene i denne studien.
Simultant med gjennomføringen av målet på kognitiv kontroll (AX-CPT) ble pupillometri og
EEG målinger gjort av barnet, noe som kan ha påvirket resultatene (resultatene fra disse
målingene er ikke ferdig analysert, og derfor ikke med i denne studien). Noen få barn virket
engstelige for elektrodene som ble plassert på hodet for å måle EEG. Hakestøtten som skulle
være en hjelp for å holde hodet rolig, slik at pupill-data ble målt så nøyaktig som mulig,
opplevdes også skremmende for noen. Et par av barna var derfor motvillige til å gjennomføre
oppgaven, mens andre syns elektrodene og hakestøtten var spennende og opplevedes som økt
motiverte. AX-CPT´s barnetilpasning i denne studien er ikke gjort tidligere i form av like
figurer, antall trials og tidsinnstillinger. Det å tilpasse testen til barnas alder er svært viktig for
barnas forståelse av oppgaven, at de opprettholder en fokusert oppmerksomhet og ikke minst
for å fremme engasjement (Chatham et al., 2009). Barnetilpasningen av AX-CPT var i denne
studien vellykket, ved at manipulasjonen med de ulike betingelsene i AX-CTP fungerte som
forventet fra tidligere studier som har brukt tradisjonell AX-CPT (Chatham et al., 2009;
Braver, 2012).
Måleinstrumentet AX-CPT gir videre en bredde av undersøkelsesmuligheter av en deltakers
kognitive kontroll (Braver, 2012). I denne studien er barnets grad av kognitive kontroll (d kontekst), bruk av kognitive kontrollstrategier (PBI; proaktiv/reaktiv) og Halperin´s indeks
for impulsivitet og uoppmerksomhet (Halperin et al., 1988) beregnet av AX-CPT data, som
kun er noen av mulightene med data fra AX-CPT.
Målet på emosjonell forståelse (TEC), som ble brukt i denne studien, består av noen spørsmål
som kan oppleves som uklare i hvilket svar som er rett. Et eksempel er i komponenten
”eksterne årsaker” hvor barna blir bedt om å svare på spørsmålet: Denne gutten (jenta) står
på bussholdeplassen. Hvordan har gutten (jenta) det inni seg? Er han (hun) glad, lei seg, sint
eller helt vanlig? Det rette svaret er helt vanlig. Her kan derimot flere svar være rett, og kan
være avhengig av barnets tidligere erfaring med det å stå på en bussholdeplass. Et annet
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eksempel er fra komponenten ”regulering” hvor barnet blir spurt om hva Ola (Kari) bør gjøre
for å slutte å være lei seg. Her er det rette svaret tenke på noe annet, men det er også et annet
alternativ: gå ut for å slutte å være lei seg, som like gjerne kunne ha vært det rette svaret.
Svarene barna avgir kan altså være påvirket av deres variasjon i tidligere erfaringer, mer enn
forståelsen av komponenten eller ei. Samtidig er TEC et måleinstrument som er mye brukt til
å måle barns emosjonelle forståelse og tidligere studier gir god støtte til testens validitet og
viser gode indikasjoner på barns kompetansenivå av emosjonell forståelse (F. Pons et al.,
2004).

4.7 Praktiske og teoretiske implikasjoner
4.7.1 Praktisk betydningen i forhold til skolestart
Kunnskap om relasjonen mellom underliggende mekanismer av selvregulering og barns
atferd har en klar praktisk betydning for overgangen fra barnehage til skole, ved at balansert
selvregulering er helt avgjørende for både god læring og sosial tilpasning (Blair & Raver,
2015; Eisenberg, Valiente, et al., 2010). Resultater av denne studien er først og fremst viktig
ved at de støtter en sammenheng mellom emosjonell forståelse og grad av atferdsvansker.
Funnet av at barns ytre emosjonelle forståelse kan forklare en betydelig del av barns
variasjon i grad av atferdsvansker i aldersgruppen 5 – 6 år, kan informere forebyggende tiltak
som retter seg inn mot en god overgangssituasjon fra barnehage til skole. Høyere grad av ytre
emosjonell forståelse er funnet å være relatert til lavere grad av atferdsvansker, så det at et
barn evner å gjenkjenne, tolke og å forstå ytre årsaker til emosjoner bør være noe som både
foreldre og lærere fokuserer på at barnet har en forståelse av under overgangen fra barnehage
til skole. En slik økning i emosjonell forståelse kan bidra til å lette barnets sosiale tilpasning
(Saarni et al., 1998), trivsel og økt mestring i skolen (Blair & Raver, 2015).
Det at barns grad av kognitiv kontroll ikke kan sies å ha en sammenheng med grad av
atferdsvansker som undersøkt her, kan indikere at en noe høyere grad av atferdsvansker enn
hva som er foreslått som normalt (Reedtz et al., 2008) ikke er ensbetydende med en redusert
kognitiv kontroll. Før selve eksperimentet ble barna instruert i oppgaveregler, gav inntrykk
for at de forsto de, og ble også underveis motivert til å fullføre oppgaven. Funnet av at grad
av atferdsvansker (merk at det kun er funnet svake og moderate vansker i denne studien) ikke
er en negativ faktor for oppgavemestring under slike forhold, er viktig kunnskap for
fremtidige akademiske prestasjoner og god tilpasning til en skolehverdag (Backer-Grøndahl
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& Nærde, 2015). I tillegg er det funnet at bruk av proaktiv/reaktiv kontrollstrategi kan ha en
sammenheng med individuelle forskjeller i grad av atferdsvansker og emosjonell forståelse.
Dette kan anses som nyttig informasjon for bedre tilrettelegging for barns mestring av
skolens ulike utfordringer.

4.7.2 Fremtidig forskning og forebyggingspotensiale
Studiens funn bidrar til allerede eksisterende litteratur på betydningen av barns emosjonelle
forståelse for selvregulering og atferd (Göbel et al., 2016), samt kan være et nyttig bidrag til
den begrensede forskningslitteraturen om førskolebarns bruk av proaktive og reaktive
strategier for å oppnå kognitiv kontroll (Chatham et al., 2009). Informasjon om
underliggende mekanismer av selvregulering og relasjonen til barns atferd er et sentralt felt
hvor det trengs mer nyansering og forskning. Videre funn vil kunne bidra til økt forståelse,
som igjen kan bidra til forebygging av barns mentale helse, sosiale og akademiske
prestasjoner i skolen, og ikke minst trivsel og mestring.
Fremtidig forskning vil kunne profittere på et større og mer heterogent utvalg. Dette for å
fremme mer presise og generaliserbare funn til normalpopulasjonen. For en bredere forståelse
av barns selvregulering og atferdsvansker vil det være hensiktsmessig med ytterligere mål av
barnets atferd. Dette for eksempel i form av barnehagelærer-rapporteringer, direkte mål og
observasjoner av barna og barneintervju. Det vil også være et godt bidrag med et mål på
individuelle egenskaper hos barn, som temperament og deres emosjonsregulering.
Fysiologiske mål vil også kunne gi ytterligere informasjon om barnets emosjonelle og
nevrologiske aktivering under de ulike testene som kan gi en ytterligere forståelse for
samspillet mellom mekanismene undersøkt i denne studien. Andre mål på kognitiv kontroll
og emosjonell forståelse vil også kunne bidra til denne nyanseringen. Videre studier som tar
sikte på å undersøke hvilke faktorer som ligger til grunn for valg og bruk av kognitive
kontrollstrategier (proaktiv/reaktiv) hos barn i førskolealderen vil være nødvendig for en
bedre forståelse for strategienes sammenheng med grad av atferdsvansker.
Denne studien baserer seg på data fra T1. Det vil snart være mulig å belyse barns utvikling
med T2 data som kan være viktig for å vurdere hvordan barns underliggende mekanismer av
selvregulering og atferd utvikler seg over tid. Målet med denne studien var derimot å
undersøke disse faktorenes samtidige sammenhenger. Studien gir viktig kunnskap om barns
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evnenivå i overgangen fra barnehage til skole, og er av relevans for førskolebarns
selvregulering og potensielle atferdsvansker.
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5 Konklusjon
Denne studien har undersøkt samspillet mellom kognitiv kontroll, emosjonell forståelse og
grad av atferdsvansker hos førskolebarn. Det er funnet at høyere emosjonell forståelse henger
sammen med lavere grad av atferdsvansker, hvor det å gjenkjenne, forstå ytre årsaker til og å
tolke emosjonelle uttrykk, er funnet å ha størst betydning. Det er ikke funnet sammenheng
mellom barnas grad av kognitive kontroll og barnas grad av atferdsvansker. Barnas bruk av
kognitive kontrollstrategier viser seg derimot å ha en uventet sammenheng med barnas grad
av atferdsvansker, ved at økt bruk av proaktiv strategi for å oppnå kognitiv kontroll har en
sammenheng med økt grad av atferdsvansker hos barna. Denne sammenhengen var mest
tydelig da proaktiv kognitiv kontrollstrategi ble målt av barnas responshastighet, og det ble
derfor vurdert om sammenhengen kunne skyldes en impulsiv responsstil, men dette ble det
ikke funnet støtte for.
Tilsammen forklarer de undersøkte underliggende mekanismene av selvregulering 34 prosent
av variansen i førskolebarns grad av atferdsvansker, hvor ytre emosjonell forståelse og
proaktiv bruk av kognitiv kontroll målt fra reaksjonstid utgjør 30 prosent. Sammenhengene er
ikke påvirket av barnas kjønn eller generelle kognitive evner. Kunnskapen er et sentralt
bidrag til forebyggende forskning, og av praktisk betydning for at barn skal være skoleklare i
5- 6 års alderen. Samtidig viser denne studien komplekse sammenhenger, og videre studier er
nødvendig for en bedre forståelse av komponenter av kognitiv kontroll og emosjonell
forståelse, og førskolebarns grad av atferdsvansker. Dette er viktig fordi en ytterligere
kunnskap om disse komponentene kan informere forebyggende tiltak som retter seg inn mot
en god overgangssituasjon fra barnehage til skole.
Studien er i tillegg et informativt bidrag for videre grunnforskning i førskolebarns bruk av
reaktiv/proaktiv kognitiv kontrollstrategi. Den gir støtte til barnetilpasningen av AX-CPT
brukt i denne studien, ved at manipulasjonen fungerte slik den skulle, og resultatene gir nyttig
informasjon om 5-6 år gamle barns bruk av kognitive kontrollstrategier som tidligere
forskning har etterspurt. Samlet er disse funnene svært betydningsfulle for videre forskning
innenfor feltet.
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Vedlegg
Vedlegg 1. Testadministrators instruksjoner til deltakerne.
Gjennomføringen av studiens barnetilpasning av AX-CPT ble utført i tre faser; Øving uten
PC, Øving på PC og Selve eksperimentet.
Øving uten PC
Testadministrator fulgte et manus på instruksjoner for veiledning til barna, hvor hun startet
med å si: Nå skal du få gjøre et dataspill hvor din oppgave er å trykke på denne knappen
hver gang denne grønne grisen får epler. Den liker epler og blir glad når den får det. Av og
til får grisen druer, og det liker den ikke. Da trykker du på denne knappen i steden. Når
fuglen får epler eller druer trykker du også på lei – seg – knappen, for den liker ingenting,
hverken epler eller druer. Samtidig pekte hun på knappene på responsboksen som barnet
skulle trykke på. Den ene knappen var merket med et glad smilefjes (omtalt som ”glad –
knappen”) og skulle kun trykkes på etter en målrespons, og den andre knappen var merket
med et surt smilefjes (omtalt som ”lei – seg – knappen”) og skulle kun trykkes på etter en
ikke – målrespons. De ble motivert til å trykke så raskt og nøyaktig som mulig på en av to
knapper på responsboksen etter de ulike betingelsene ble presentert. For å fremme
konsentrasjon og nøyaktighet ble barna instruert til å bruke høyre pekefinger på høyre knapp
og venstre pekefinger på venstre knapp.
Øving på PC
Da barna viste at de forsto reglene gjorde de så minimum to øve-runder på PC for å
undersøke om de også der evnet å følge reglene. Her ble de i forkant fortalt av
testadministrator at: det går litt fort, men du har tid til å øve sånn at du bli bedre etterhvert.
Videre ble barna minnet på at de må vente til at et eple eller drueklasen er vist før de svarer,
og deretter svare så raskt de kan. De ble også fortalt at om de ser et smilefjes etter sin respons
betyr det at de har svart riktig og fort nok. Samtidig med at barna fikk tilbakemelding på PC
etter avgitt respons gav også testadministrator muntlig tilbakemelding som bra! eller fint!
etter korrekte og raske nok svar. Om de ga feil svar ble barna minnet på reglene.
Instruksjonene ble repetert med illustrasjoner og øve-runder på PC helt til barna forsto de.
Deretter startet selve eksperimentet.
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Selve eksperimentet
Barna ble forklart at de skulle gjøre 4 runder og at det etter hver runde kommer en liten pause
før neste runde. I disse pausene kunne barna få noe å spise og drikke om ønskelig.
Testadministrator satt i samme rom som barnet under alle rundene og fortalte han/hun derfor
at: Jeg kommer til å være helt stille når du gjør spillet, slik at jeg ikke forstyrrer deg. I
pausene kan vi snakke sammen. Om barnet snakket eller snudde seg under rundene ble
han/hun minnet på å se på skjermen hele tiden. Barna som ytret eller ble observert til å ha et
behov for motivasjon til å fullføre hele eksperimentet ble forsøkt motivert av administrator i
hver pause.
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Vedlegg 2. Illustrasjoner fra TEC (Test of Emotion Comprehension). Eksemplene er hentet
fra TEC for gutter.

Figur 1. Eksempel på emosjonelle utfall (Komponent 1: Gjenkjennelse)

Figur 2. Eksempel på et scenario med tegneseriefigur og emosjonelle utfall (Komponent 4: Tro).
Her ble barna bedt om å løfte opp dekselet som skjulte reven for å dekke den til igjen før de gjorde sitt valg.
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Vedlegg 3. Spørreskjemaet ECBI (Eyberg Child Behavior Inventory), og slik det ble fremstilt
i det nettbaserte skjemaet foreldrene i denne studien utfylte. Utformet i Qualtrics.
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