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Sammendrag
Forfatter: Iren Wikse Bentsen og Anette Hodt Eijerstam
Tittel: En studie av barns selvregulering: Betydningen av psykososiale livsbelastninger og
foreldres selvregulering
Veiledere: Evalill Bølstad Karevold (hovedveileder) og Christian Krog Tamnes (biveileder)
Bakgrunn: Evne til selvregulering regnes som en av de viktigste utviklingsoppgavene for
barn, og har betydning for tilpasning og fungering på mange områder av livet. Det er derfor
viktig å få økt kunnskap om faktorer som påvirker barns utvikling av selvregulering.
Hovedmålet med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom psykososiale
livsbelastninger og barns selvregulering, og hvilken betydning foreldres selvregulering av
følelser har for dette forholdet. Få studier, om noen, har undersøkt en slik sammenheng
tidligere, og kunnskap om dette etterlyses i forskningsfeltet. Foreldres opplevelse av psykiske
symptomer og sosial støtte fra partner ble inkludert som faktorer ved foreldre som kan virke
inn på deres evne til selvregulering av følelser. Funn fra denne studien vil kunne gi viktig
bidrag til utvikling av intervensjoner og forebyggende tiltak i arbeid med barn og deres
familier.
Metode: Denne tverrsnittstudien anvendte data fra baselinemålinger (Tid 1) i pilotstudien
Innstilt på Barn, et forskningsprosjekt ved Psykologisk Institutt i Oslo. Forfatterne av denne
hovedoppgaven var med på innsamling av datamaterialet. Utvalget bestod av 37 barn i
alderen 5-6 år, og deres foreldre. Studien benyttet både direkte og indirekte mål på barns
selvregulering; evne til responsinhibering på en Emotional Go/NoGo-oppgave (EGNG), samt
foreldres rapportering om barns overkontrollerte regulering i Preschool Anxiety Scale
Revised (PAS-R) og underkontrollerte regulering i Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI).
Foreldre rapporterte om grad av psykososiale livsbelastninger siste 12 måneder, partnerstøtte
og symptomer på psykisk stress den siste uken (Hopkins Symptom Checklist; HSCL).
Studiens hypoteser ble undersøkt gjennom korrelasjonsanalyser og enkle og multiple
regresjonsanalyser i SPSS. I tillegg ble makroen PROCESS brukt for å analysere
medieringseffekter.
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Resultat: Studien fant ingen direkte sammenheng mellom psykososiale livsbelastninger og
barns selvregulering, verken målt som responsinhibering (EGNG), foreldrerapportert
overkontroll (PAS-R) eller underkontroll (ECBI). Foreldres svekkede selvregulering av
følelser viste sammenheng med barns overkontrollerte selvregulering. Resultatene viste også
en sammenheng mellom livsbelastninger og barns overkontrollerte selvregulering (PAS-R),
mediert via foreldres selvregulering av følelser. Videre fant vi at psykososiale
livsbelastninger negativt påvirket foreldres evne til selvregulering av følelser, delvis mediert
av foreldres psykiske symptomer. Partnerstøtte fremkom ikke som moderator for
sammenhengen mellom livsbelastning og foreldres selvregulering.
Konklusjon: Studiens resultater belyser hvordan aspekter ved både barns og foreldres
selvregulering henger sammen, og hvordan dette kan påvirkes negativt av psykososiale
livsbelastninger. Slike funn bidrar til å forstå mer om barns selvregulering i belastende
omgivelser, og anses viktig for videre forskning samt for klinisk og forebyggende arbeid med
barn og foreldre.
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1 Introduksjon
”Nå må du følge med.”
”Ro deg ned.”
”Hvis vi skal lese bok, må vi først rydde bort lekene.”
”Vær så snill og gi tilbake leken til Ole. Du må huske å spørre om å få låne den før du tar
den fra ham.”
”Hun var her først, så vi får stille oss i kø og vente på tur”.
”Det er ikke lov å slå selv om du blir sint. Kan du være så snill og bruke ordene dine i
stedet?”
Slike utsagn er velkjente for foreldre og andre som omgås barn, og reflekterer hvordan barn
fra tidlig av utvikler og lærer evne til selvregulering. Selvregulering er et omfattende begrep
som defineres, forstås og måles på ulike måter i forskningslitteraturen, avhengig av teoretisk
forankring. Imidlertid kan man si at det overordnet omhandler evnen til å fleksibelt
kontrollere og tilpasse sine tanker, følelser og handlinger i møte med omgivelsenes
forventninger og krav (Backer-Grøndahl & Nærde, 2015; Bell & Deater-Deckard, 2007;
Berger, 2011; Bridgett, Oddi, Laake, Murdock, & Bachmann, 2013; McClelland, Ponitz,
Messersmith, & Tominey, 2010). Utvikling av denne komplekse kapasiteten fremholdes som
en av de viktigste utviklingsoppgavene for barn (og voksne) gjennom livet, ettersom evnen til
selvregulering ser ut til å ha store implikasjoner for tilpasning og fungering på mange
områder av livet – både på kort og lang sikt (Moffitt et al., 2011; Montroy, Bowles, Skibbe,
McClelland, & Morrison, 2016).
En kjernekomponent ved selvregulering er evnen til responsinhibering; å kunne holde igjen
en underliggende atferdsmessig respons i tilfeller der den ikke samsvarer med omgivelsenes
forventninger og krav, eller står i veien for målrettet atferd (Capistrano, Bianco, & Kim,
2016; Schel & Crone, 2013; Stock, Popescu, Neuhaus, & Beste, 2016; Wright, Lipszyc,
Dupuis, Thayapararajah, & Schachar, 2014). Evne til å stoppe og holde igjen en respons når
nødvendig, fremfor å hovedsakelig handle impulsivt eller på gammel vane, utvikles og
modnes gjennom barne- og ungdomsår. Barnets kontroll på hemming av respons er vist å ha
sammenheng med sentrale livsutfall som akademiske og yrkesmessige prestasjoner, sosial og
emosjonell kompetanse, samt fysisk og mental helse (Backer-Grøndahl & Nærde, 2015;
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McClelland & Tominey, 2014; Moffitt et al., 2011; Skowron, Cipriano-Essel, Gatzke-Kopp,
Teti, & Ammerman, 2014). Forskning viser til at barns emosjonelle og utagerende vansker
gir indikasjon på over- og underkontrollert regulering av responser til omgivelsene (eks
Eisenberg et al., 2001).
På grunn av de vidtfavnende og betydningsfulle implikasjonene av individuelle forskjeller i
utvikling av selvregulering og evne til kontroll, er det av stor interesse å forstå hvilke faktorer
som påvirker barns utvikling av selvregulering. Fra et utviklingspsykologisk perspektiv
avhenger denne utviklingen av et komplekst og transaksjonelt samspill mellom faktorer i det
enkelte barnet, og faktorer i dets omgivelser og kontekst (Ellis, Alisic, Reiss, Dishion, &
Fisher, 2014; Morris, Silk, Steinberg, Myers, & Robinson, 2007; Smith, 2010). Studier har
vist at genetiske faktorer og tidlig temperament forklarer en betydelig andel av variasjonen i
selvregulering (Bell & Deater-Deckard, 2007; Rothbart, Ellis, & Posner, 2004). Flere har
imidlertid understreket at det trengs mer forskning på spesielt kontekstuelle faktorers
betydning for barns utviklende selvregulering (se eks Li, Riis, Ghazarian, & Johnson, 2017;
Platt, Williams, & Ginsburg, 2016). Studier peker på at psykososiale livsbelastninger er
betydningsfulle risikofaktorer som potensielt kan ha negative konsekvenser for barns
utvikling og selvregulering (Backer-Grøndahl & Nærde, 2015; Cadima et al., 2016; Evans &
English, 2002; Evans & Rosenbaum, 2008; Rowe, Zimmer-Gembeck, & Hood, 2016;
Sektnan, McClelland, Acock, & Morrison, 2010; Wanless, McClelland, Tominey, & Acock,
2011).
Samtidig vet man at ikke alle barn som opplever psykososiale belastninger nødvendigvis
utvikler dårligere selvregulering, og at andre faktorer i barns omgivelser kan ha en
innvirkning på hvordan barnet takler slike belastninger (Borge, 2010; Masten, 2012).
Forskere innenfor ulike grener av selvreguleringsfeltet har derfor ønsket å identifisere og
forstå hvordan ulike faktorer og mekanismer kan forklare (mediere) eller spille inn på
(moderere) sammenhengen mellom belastninger i omgivelsene og barns evne til
selvregulering. At foreldre påvirker sine barn og bidrar til utvikling på betydningsfulle måter
er veldokumentert, og nyere studier bekrefter at viktige foreldrefaktorer ser ut til å kunne
(delvis) forklare påvirkningen livsbelastninger har på barns selvregulering (Bariola, Hughes,
& Gullone, 2011; Blair & Raver, 2012; Lengua, Honorado, & Bush, 2007; Lengua et al.,
2014; Morris et al., 2007; Platt et al., 2016). Dette indikerer at ulike faktorer ved foreldre vil
kunne ha betydning for hvorvidt og hvordan vanskelige omstendigheter i familien påvirker
2

barnet. Nyere litteratur har pekt på hvordan psykososiale livsbelastninger, i tillegg til de
utfordringer som naturlig følger foreldrerollen, kan medføre så mye emosjonell overveldelse
for foreldre at deres evne til å kontrollere og regulere egne følelser svekkes (Crandall, DeaterDeckard, & Riley, 2015; Havighurst & Kehoe, 2017; Maliken & Katz, 2013). Psykososiale
livsbelastninger kan også påvirke psykisk helse hos foreldre, som kan tenkes å påvirke evnen
til å regulere egne følelser (Blair & Raver, 2012; Psychogiou & Parry, 2014). Imidlertid har
det etter vår kjennskap ikke blitt undersøkt hvorvidt og hvordan foreldres evne til regulering
av egne følelser påvirker forholdet mellom psykososiale livsbelastninger og barns evne til
regulering. Videre har det blitt antydet at tilstedeværelse av sosial støtte kan spille inn på
hvordan individer opplever og håndterer stress og belastning (Pilcher & Bryant, 2016).
Forskning peker på at opplevd støtte fra betydningsfulle andre kan fungere som en
beskyttende faktor i møte med belastende omstendigheter (Cohen & Wills, 1985). Med
betydningsfulle andre fremheves støtte fra partner som særlig viktig (Castellanos, 2009, s. 7).
Hovedmålet med denne oppgaven er derfor å undersøke sammenhenger mellom psykososiale
livsbelastninger og barns selvregulering, og hvordan foreldres selvregulering av følelser kan
påvirke dette forholdet. Som et ledd i dette, undersøkes foreldres opplevelse av psykiske
symptomer og støtte fra partner som faktorer ved foreldre som tenkes å virke inn på deres
evne til selvregulering. Økt kunnskap om barns selvregulering i belastende omgivelser, og
foreldres bidrag inn i dette, vil være betydningsfullt for både forskningsfeltet og ikke minst i
klinisk og forebyggende arbeid med barn og foreldre.

1.1 Barns selvregulering
Selvregulering har vært mye studert innenfor ulike forskningsfelt de siste tjue årene. Dette
har ført til ulike måter å definere og operasjonalisere selvregulering i forskningslitteraturen
(Nigg, 2017). Mens hovedfokuset i kognitiv psykologi og nevrovitenskap har vært på
regulering innenfor rammeverket eksekutive funksjoner, forskes det gjerne på
innsatskrevende kontroll (effortful control) innen utviklingspsykologi, og på viljestyrke og
belønningsutsettelse (delay of gratification) innenfor sosialpsykologi (Backer-Grøndahl &
Nærde, 2015). Nyere oppsummeringer på feltet poengterer at det foreligger betydelig
overlapp i definisjoner, konseptualiseringer og mål på ulike komponenter av selvregulering,
og etterlyser forskning med et integrativt perspektiv som i større grad reflekterer hvordan
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emosjonelle, kognitive og atferdsmessige reguleringsprosesser skjer samtidig og jobber
sammen i det reelle liv (eks Nigg, 2017; Zhou, Chen, & Main, 2012).
En fellesnevner kan sies å være ideen om selvregulering som såkalt ”effortful regulation of
the self by the self” (Duckworth, 2011); at individer evner å kontrollere tanker, følelser og
handlinger i tråd med miljøets forventninger og krav for å nå adaptive mål (Bridgett, Oddi, et
al., 2013). Dette fordrer en innsats (effort) i å kontrollere seg fordi det ofte finnes flere
handlingsalternativer som er gjensidig utelukkende, og fordi den strategien som kan lønne
seg mest på lang sikt ofte er den minst fristende i øyeblikket (Backer-Grøndahl & Nærde,
2015; Duckworth, 2011). Dette vil gjelde for både kognitive, emosjonelle og atferdsmessige
reguleringsprosesser.

1.1.1 Utvikling av selvregulering – førskolealder som sensitiv periode
Selvregulering begynner å utvikles allerede fra fødselen av, og selv spedbarn kan vise tidlige
tegn til regulering (eksempelvis selvtrøst ved å sutte på hånden sin). Samtidig er regulering
av barnets tilstander de første leveårene i hovedsak en ytre styrt prosess, der reguleringen
kommer fra forelder/omsorgsgiver som responderer på barnets signaler ved for eksempel å gi
det mat, bytte bleier, hjelpe det inn i søvn, gi trøst og nærhet om det gråter. Etterhvert
utvikles reguleringen til å bli mer indre styrt (reell selvregulering) (Bernier, Carlson, &
Whipple, 2010).
Særlig anses førskolealder som en viktig periode for utviklingen mot stadig mer egenstyrt
regulering av tanker, følelser og atferd (McClelland et al., 2010). For eksempel vil barn i
perioden tre til fem år lære å vente på tur, huske og følge instruksjoner, fullføre oppgaver og
demonstrere emosjonell kontroll på måter som de ikke har klart tidligere. Førskolealder
fremholdes derfor ofte som en sensitiv periode for utvikling av selvregulering, og kvaliteten
ved barns evne til selvregulering i denne perioden er vist å ha sammenheng med evne til
regulering senere i livet (McClelland & Tominey, 2014; Montroy et al., 2016; Zelazo et al.,
2003). Utviklingen i kontroll over tanker, følelser og atferd i denne alderen henger trolig
sammen med utvikling i prefrontale kortikale områder, inkludert fremre cingulate korteks,
som man vet er assosiert med selvregulering (Fjell et al., 2012). Nettopp fordi førskoleårene
er en viktig utviklingsperiode for selvregulering, anses det å være en periode forbundet med
både risiko og muligheter (Bariola et al., 2011). Derfor blir det viktig å forstå hvilke faktorer
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som spiller inn på utviklingen i denne perioden, hvor utfallet har viktige og trolig langvarige
implikasjoner for individers fungering og tilpasning.

1.1.2 Kontrollaspekter ved selvregulering
En sentral del av evnen til å regulere tanker, følelser og atferd er evnen til responsinhibering,
ofte kalt kognitiv kontroll. Med responsinhibering menes det å stoppe og holde igjen en
underliggende atferdsmessig respons i tilfeller der den ikke passer med situasjonelle krav, og
annen respons derfor blir nødvendig (Ng-Knight & Schoon, 2016). Ifølge Diamond (2013)
fordrer denne egenskapen kontroll over både oppmerksomhet, atferd, tanker og følelser for å
kunne overstyre sterke, indre predisposisjoner eller ytre press. Videre antyder forskning at
responsinhibering gir oss mulighet til å endre atferd og til å velge hvordan vi reagerer og
oppfører oss, fremfor å være preget av impuls (underkontroll) eller hemmethet (overkontroll)
(Eisenberg, Duckworth, Spinrad, & Valiente, 2014; Ng-Knight & Schoon, 2016).
Tradisjonelt sett har responsinhibering blitt studert innenfor hovedsakelig atskilte
forskningsfelt, avhengig av kontekst. Innenfor kognitiv tradisjon har man ofte studert evne til
kognitiv kontroll i nøytrale situasjoner, mens man i temperamentsfeltet har sett på evne til å
holde igjen atferdsmessig respons i emosjonelt ladete situasjoner (Zhou et al., 2012).
Samtidig har flere forskere argumentert for at responsinhibering vil kunne trekke på både
emosjonelle og kognitive kontrollprosesser i det reelle liv, og at disse sjelden opptrer i
isolasjon (eks Schel & Crone, 2013). Utfallsmål som inkluderer responsinhibering i både
emosjonell og nøytral kontekst vil dermed kunne tenkes å representere et mer generelt mål på
selvregulering. For eksempel har nyere studier som har studert responsinhibering fra et slikt
integrativt perspektiv ved bruk av det eksperimentelle paradigmet Emotional Go/NoGo (en
variant av det tradisjonelle Go/NoGo-paradigmet), argumentert for at testen måler
emosjonelle og kognitive aspekter ved kontroll (se eks Capistrano et al., 2016).
Det er vanlig å benytte andre-rapporteringer (fra foreldre og/eller lærere) som utfallsmål på
aspekter ved barns selvregulering (Ng-Knight & Schoon, 2016), for eksempel rapporteringer
om barns eksternaliserende (underkontrollert regulering) og internaliserende atferd
(overkontrollert regulering) (Eisenberg et al., 2001; Eisenberg et al., 2014). Nyere
oppsummeringsartikler etterlyser imidlertid mer bruk av direkte observasjoner eller
atferdsmål på barn (McClelland et al., 2010; Zhou et al., 2012). I senere tid har derfor studier
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i større utstrekning valgt å inkludere direkte mål av barn i selvreguleringsoppgaver i tillegg til
foreldrerapport (se eks Capistrano et al., 2016; Schel & Crone, 2013; Tottenham, Hare, &
Casey, 2011). I denne studien vil både paradigmet Emotional Go/NoGo og
foreldrerapportering bli brukt som henholdsvis direkte og indirekte mål på barns
selvregulering.

1.2 Teoretiske perspektiv på hvordan barns
selvregulering utvikles i kontekst
Ifølge Sameroff (2009) er utvikling en prosess der barn endres og utvikles i samspill med sine
omgivelser over tid, og der barnet med sine individuelle egenskaper også påvirker og endrer
omgivelsene (Moe, Lindberg, Moe, & Smith, 2016; Smith, 2010; Ulvund, 2010). Dermed er
utfallet av et livsløp på ingen måte forutbestemt av arv og miljø, men et resultat av
komplekse samspill og gjensidig påvirkning mellom biologiske, psykologiske, sosiale og
kulturelle prosesser over tid. Kombinasjoner og gjensidige samspill av individuelle og
kontekstuelle risiko- og beskyttelsesfaktorer vil altså være det som påvirker barns
psykologiske utvikling (Jenkins, Madigan, & Arseneault, 2015; Riley & Masten, 2005; Rutter
et al., 2015). Dette er et grunnleggende premiss for å forstå hvordan barns utvikling av
selvregulering finner sted (Mæhle, 2016).
Forskning har vist at faktorer ved barnet, som eksempelvis temperament eller tidlige
kognitive evner, kan forklare betydelig andel av variasjonen i selvregulering (Bell & DeaterDeckard, 2007; Rothbart et al., 2004). Imidlertid har flere understreket at det trengs mer
forskning på kontekstuelle faktorers betydning for barns utviklende selvregulering (Li et al.,
2017; Platt et al., 2016). Dette vil kunne gi viktig informasjon for både forebyggende og
klinisk arbeid med barn og deres familier (Lengua et al., 2007). Denne oppgaven fokuserer
derfor på hvordan psykososiale livsbelastninger kan påvirke barns selvregulering, og trekker
inn hvordan andre kontekstuelle faktorer (foreldres selvregulering, psykiske helse og
partnerstøtte) kan være av betydning for dette forholdet. I det følgende presenteres modeller
som kan belyse samspillet mellom barns selvregulering og forhold i omgivelsene.
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1.2.1 Grant og medarbeideres modell
Grant og medarbeidere (2003) har fremlagt en generell konseptuell modell for
sammenhengen mellom livsbelastninger (stressorer) og barns psykiske fungering (grad av
psykopatologi) (Figur 1). Den illustrerer hvordan barns psykiske fungering kan påvirkes av
erfarte livsbelastninger, og fremstår relevant også med tanke på barns selvregulering i møte
med belastende omgivelser. Modellen foreslår hvordan dette forholdet vil kunne påvirkes
(modereres) eller forklares (medieres) av andre faktorer. Modererende og medierende
variabler vil både kunne være i barnet og dets omgivelser, og kan følgelig påvirke
sammenhengen mellom livsbelastninger og barns selvregulering i positiv eller negativ
retning.

Figur 1 – Grant og medarbeideres generelle konseptuelle modell om forholdet mellom stressorer og
psykopatologi.

Blant viktige faktorer i barns omgivelser foreslår Grant og medarbeidere at foreldrefaktorer
kan mediere betydningen av livsbelastninger for barns psykiske fungering. Det betyr at
hvordan psykososiale livsbelastninger påvirker foreldre kan være av betydning for barnets
fungering i møte med de samme belastningene (Grant et al., 2003). Stadig flere studier har
funnet at foreldreatferd (for eksempel foreldres varme og sensitivitet vs. negativitet overfor
barna) medierer forholdet mellom livsbelastninger og barns reguleringsferdigheter spesifikt
(se eks Lengua et al., 2014). Videre trekker Grant og medarbeidere frem sosial støtte som en
(beskyttende) moderator, på den måten at jo mer sosial støtte - jo mindre vil livsbelastninger
medføre psykiske vansker hos barnet. Modellen kan dermed illustrere hvordan barns evne til
selvregulering kan påvirkes av livsbelastninger, også via andre utenforliggende faktorer. I
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tillegg presenteres to ytterligere teoretiske modeller som kan bidra til å nyansere hvordan
barn påvirkes av sine omgivelser.

1.2.2 Bronfenbrenner og Morris sin bioøkologiske modell
Bronfenbrenner og Morris (2006) sin bioøkologiske modell kan forstås som en spesifisering
av Sameroffs utviklingsperspektiv (Moe et al., 2016). Modellen fremlegger også at utvikling
skjer gjennom kontinuerlige og gjensidige transaksjoner mellom beskyttende- og
sårbarhetsfaktorer i individ og miljø over tid. Som vist i figur 2, tydeliggjør Bronfenbrenner
og Morris imidlertid at omgivelsenes påvirkning på barnet (og omvendt) skjer via ulike
kontekstuelle lag (makro-, ekso-, meso- mikrosystem); fjerne kontekstuelle faktorer (eks
samfunnsstruktur og kulturell kontekst i makrosystem) vil kunne påvirke barn gjennom
påvirkning på mer nærliggende kontekst (eks nabolag i eksosystem, eller skole og familie i
mikrosystem) (Mæhle, 2016; von Tetzchner, 2012).
Om man følger dette resonnementet videre kan man argumentere for at foreldre fungerer som
et slags filter eller kontekstuelt lag som ytre påvirkning virker gjennom, på vei inn mot
barnet. Det sammenfaller med Grant og medarbeideres (2003) bemerkning om at hvorvidt
livsbelastninger preger barns psykiske fungering (selvregulering) negativt, avhenger av
faktorer ved foreldre.

Figur 2 – Den bioøkologiske modell av Bronfenbrenner og Morris; tilpasset illustrasjon (National Academies of
Sciences, 2016).
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1.2.3 Morris og medarbeideres tredelte modell
Morris og medarbeidere belyser også i sin tredelte modell (The Tripartite Model of the
Impact of the Family on Children´s Emotion Regulation and Adjustment; 2007) hvordan
barns utvikling av regulering skjer i kontakt med umiddelbar kontekst. Morris og
medarbeidere (2007) fremlegger at flere forhold ved den umiddelbare familiekonteksten
påvirker barns utviklende selvregulering, deriblant foreldres evne til selvregulering av
følelser. De foreslår at barn sosialiseres til å utvikle selvregulering og kontroll av følelser
gjennom å observere hvordan foreldrene uttrykker (og kontrollerer) sine følelser, via
mekanismer som modellæring og sosial referering. Dette indikerer dermed at foreldres
kvalitative evne til selvregulering kan ha betydning for barns reguleringsferdigheter; en idé
som er i overensstemmelse med teoriene og modellene presentert tidligere. En slik
sammenheng mellom psykososiale livsbelastninger og barns selvregulering via foreldres
selvregulering av følelser er imidlertid mindre studert, og er et fokus denne oppgaven ønsker
å utforske nærmere. Med de overnevnte modeller som teoretisk bakteppe presenteres videre
teori og empiri som belyser betydningen av psykososiale livsbelastninger for barns
selvregulering.

1.3 Psykososiale livsbelastninger
Et sentralt tema i utviklingspsykologisk forskning er spørsmålet om hvordan psykososiale
livsbelastninger påvirker barn (O'Connor, 2006). Psykososiale livsbelastninger refererer her
til negative (relasjonelle og sosiale) erfaringer i livet som har potensiale til å forstyrre normalt
funksjonsnivå på en slik måte at det fører til negative utfall (Riley & Masten, 2005). For
eksempel kan det være å oppleve sykdom eller dødsfall i nære relasjoner, pågående konflikt
mellom foreldre, å leve under vedvarende bekymring eller problemer knyttet til økonomi,
bolig og arbeid (lav sosioøkonomisk status), å ha foreldre med psykisk eller fysisk sykdom,
eller å ha eneforsørgende foreldre (Jenkins et al., 2015; Lengua et al., 2007; Rutter et al.,
2015). I tråd med utviklingsteori presentert tidligere (Grant et al., 2003; Sameroff, 2009), kan
dermed psykososiale livsbelastninger representere en type kontekstuell risikofaktor for barns
utvikling av selvregulering.
Samtidig er det ikke slik at alle opplever og håndterer livsbelastninger likt. Noen vil klare seg
bra – kanskje mer på tross av enn på grunn av. Andre igjen vil preges i større grad, og
negative konsekvenser av belastningene kan komme til syne på ulike måter. For noen blir
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slike påkjenninger forløperen til psykiske vansker. Hvordan barn (og voksne) påvirkes av
livsbelastninger innebærer store forskjeller i livskvalitet og psykologisk velvære, og nettopp
derfor er det viktig å øke vår kunnskap om hvordan barn kan påvirkes av psykososiale
livsbelastninger, samt hvilke faktorer som spiller inn på eller forandrer utfallet (Borge, 2010;
Riley & Masten, 2005; Smith, 2010). Et så sentralt tema som barns selvregulering blir derfor
særs relevant i denne sammenheng.

1.3.1 Hvordan påvirker psykososiale belastninger barns selvregulering?
Tidligere forskning indikerer at det er sammenheng mellom psykososiale livsbelastninger og
barns selvregulering, og slike funn fremkommer på tvers av måter å måle regulering på.
Studier finner at lav sosioøkonomisk status (SØS) kan ha negative følger for aspekter ved
barns selvregulering. For eksempel har forskere funnet at barn fra fattige hjem utviste
signifikant dårligere emosjonell og kognitiv kontroll i en Emotional Go/NoGo-oppgave
(Capistrano et al., 2016). Andre har funnet sammenheng mellom lav SØS og barns økte
eksternaliserende atferd (Bøe, Hysing, & Zachrisson, 2016; Hughes & Ensor, 2009; Moffitt
et al., 2011; Størksen, Ellingsen, Wanless, & McClelland, 2014), svekkede innsatsstyrte
kontroll (Lengua et al., 2015) og dårligere eksekutive funksjoner (Finegood & Blair, 2017).
Videre er husholdningssammensetning (dvs. eneforsørger versus to forsørgere) assosiert med
svekket evne til selvregulering hos barn (Evans & Rosenbaum, 2008), og forklares trolig
gjennom økt økonomisk press på eneforsørgende forelder (Kiss, Fechete, Pop, & Susa, 2014;
Piotrowski, Lapierre, & Linebarger, 2013).
Det å ha foreldre med psykiske vansker anses også som en betydelig psykososial belastning
for barn, og er vist å være et av de mest konsistente korrelatene til barns psykiske vansker
(Carr, 2015). For eksempel viser studier at barn av deprimerte foreldre er minst tre ganger
mer sannsynlig å selv utvikle en psykisk lidelse, enn barn av psykisk friske (Jenkins et al.,
2015). Ettersom selvreguleringsprosesser er implisert (og følgelig forstyrret) i så å si alle
psykiske lidelser (Bridgett, Oddi, et al., 2013), blir dette tydelig relevant for barns
selvregulering. Studier som undersøker mekanismer for sammenheng mellom foreldres
psykiske helse og barns selvregulering er hovedsakelig gjort i lys av foreldre med depresjonog angstrelaterte vansker (Kiss et al., 2014), der man finner at barn i mindre grad lykkes med
å kontrollere og regulere egne følelser og atferd når mor eller far strever psykisk (Hanington,
Ramchandani, & Stein, 2010; Silk et al., 2011). Videre vil det å leve med en alvorlig
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somatisk syk forelder også kunne beskrives som en belastende situasjon (Haugland, Bugge,
Trondsen, & Gjesdal, 2015), og forskning peker på økt sannsynlighet for utvikling av
psykiske vansker (reguleringsvansker) også for denne gruppen barn – om enn noe lavere enn
for barn av psykisk syke foreldre (Sieh, Meijer, Oort, Visser-Meily, & Van der Leij, 2010).
Studier finner at høy konflikt mellom foreldre øker risiko for dårligere emosjonell og
atferdsmessig selvregulering hos barn (Bridgett, Burt, Edwards, & Deater-Deckard, 2015;
Crockenberg & Langrock, 2001; Davies & Cummings, 1994, 1998). Andre viser til
assosiasjon mellom foreldrekonflikt og barns impulsivitet (underkontrollert regulering)
og/eller hemmethet (overkontrollert regulering) (Cummings & Davies, 2002). Studier har
også funnet konsistente sammenhenger mellom adekvate foreldrerelasjoner (lite konflikt) og
aspekter ved barns reguleringsferdigheter, som eksempelvis evne til innsatsstyrt kontroll og
lavere emosjonell reaktivitet (Bridgett, Burt, Laake, & Oddi, 2013; Gustafsson, Cox, & Blair,
2012; Rhoades et al., 2011).
Forskning som studerer betydningen av psykososiale livsbelastninger for menneskers
psykiske tilpasning og fungering benytter ofte mål på kumulativ risiko. Hypoteser om
kumulativ risiko handler om at negative utfall skyldes akkumulering av flere risikofaktorer,
uavhengig av tilstedeværelse eller fravær av enkelte spesifikke faktorer (Evans, FullerRowell, & Doan, 2012). Med andre ord handler kumulativ risiko om at barns psykologiske
tilpasning og fungering bedre kan predikeres av kombinasjoner av risikofaktorer, enn av
enkeltfaktorer alene (Lengua, 2002). Følgelig tenker man at sannsynligheten for at barn vil
streve i møte med psykososiale livsbelastninger øker ved tilstedeværelse av flere
belastningsfaktorer. Det kan beskrives som en slags ”snøballeffekt”, der den kumulative
effekten blir større enn summen av belastningene hver for seg (Bekkhus, 2012; Borge, 2010).
Dette er en vanlig tilnærming til måling av psykososiale livsbelastninger også innenfor
selvreguleringsfeltet, der akkumulering av risiko er vist å ha betydning for barns
selvregulering (Jenkins et al., 2015; Lengua et al., 2014).
Oppsummert er det empirisk støtte for at ulike psykososiale belastningsfaktorer kan påvirke
aspekter ved barns selvregulering negativt. Ettersom kombinasjoner av belastning forstås som
å være en bedre prediktor på barns utfall enn enkeltfaktorer alene, benytter denne studien et
samlet mål på livsbelastninger. Belastningsmålet inneholder faktorer som belastning knyttet
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til bolig, arbeid, økonomi, egen fysisk helse, samliv, partner og barns (fysiske og psykiske)
helse, som undersøkes opp mot både direkte og indirekte mål på barns selvregulering.

1.4 Foreldres rolle i sammenhengen mellom
livsbelastninger og barns selvregulering
Psykososiale livsbelastninger ser altså ut til å kunne påvirke barns selvregulering negativt.
Samtidig har modeller og studier pekt på hvordan ulike faktorer ved foreldre potensielt kan
forklare en slik sammenheng. For eksempel har studier vist at hvordan foreldre møter barna i
følelser (Ellis et al., 2014), og evner å vise varme, responsivitet og god grensesetting overfor
barna (Lengua et al., 2014) medierer hvorvidt livsbelastningene får betydning for barnas
selvregulering. Slike funn reflekterer perspektiv fra både den bioøkologiske modellen
(Bronfenbrenner & Morris, 2006) og Grant og medarbeideres modell (2003) som foreslår at
effekten av ytre påvirkninger kan operere gjennom påvirkningen på barns umiddelbare
omgivelser (foreldre). Dette leder til hypoteser om at foreldre fungerer som et kontekstuelt
filter som ytre påvirkning går via (medierer), på vei inn til barnet.
Forskning viser at foreldres evne til følelsesmessig kontroll og regulering vil kunne påvirkes
negativt i møte med psykososiale livsbelastninger (Havighurst & Kehoe, 2017). Modellen til
Morris og medarbeidere (2007) foreslår at nettopp foreldres gode eller dårlige evne til
regulering av egne følelser er av betydning for barns utviklende selvregulering. Imidlertid er
det etter vår kjennskap få, om noen, studier som har sett på hvorvidt foreldres selvregulering
av følelser er en medierende faktor mellom psykososiale livsbelastninger og barns
selvregulering. Studier som undersøker en slik sammenheng etterlyses (Bridgett et al., 2015;
Crespo, Trentacosta, Aikins, & Wargo-Aikins, 2017).

1.4.1 Hvordan kan livsbelastninger påvirke foreldres selvregulering?
”Foreldrestress er ikke unntaket – det er regelen” skriver Deater-Deckard og Panneton (2017,
s. 1) innledningsvis i en nylig utgitt bok om stress i foreldrerollen. Det å ha foreldreansvar for
et barn er – uavhengig av barnets alder og utviklingsfase – til tider en krevende og emosjonelt
anstrengende oppgave, og medfører at foreldre kan kjenne på sårbarhet og emosjonell
overveldelse. En tilbakevendende oppgave og utfordring foreldre står overfor er det å selv
forholde seg rolig i møte med et stresset og dysregulert barn; rolig og sensitivt veilede og
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regulere barnet i følelsene sine, i tillegg til å være problemløser og trygg grensesetter
(Havighurst & Kehoe, 2017; Rutherford, Wallace, Laurent, & Mayes, 2015).
Selvregulering hjelper foreldre å effektivt håndtere egne følelser, tanker og atferd, særlig når
de er oppskaket. Gode selvreguleringsevner muliggjør at foreldre kan vise resiliens i møte
med vanskelige situasjoner, og på gode måter navigere i de utfordringer som følger
omsorgsrollen. Studier antyder at foreldre med god selvregulering utøver mer sensitiv og
responsiv omsorg, interagerer mer effektivt med barna sine, og er mer sannsynlig å fremme
liknende (regulerende) evner hos sine barn (Sanders & Mazzucchelli, 2013).
Dersom foreldre i tillegg til typiske stressorer knyttet til barneomsorg og -oppdragelse, står
overfor andre psykososiale stressorer, som partners/families psykiske eller fysiske sykdom,
konflikt med partner, å være eneforsørger eller ha bekymringer knyttet til økonomi, bolig
eller jobb, vil det kunne medføre ytterligere stress og emosjonell overveldelse for den voksne
(Havighurst & Kehoe, 2017). Diamond (2013) foreslår at eksekutive funksjoner er det første
som påvirkes, og det uforholdsmessig negativt, når mennesker opplever belastninger i livet.
Det støttes av forskning som viser at evne til kontroll svekkes i situasjoner der man opplever
betydelig belastning, stress og utmattelse (Boksem, Meijman, & Lorist, 2005; Deater–
Deckard, Chen, Wang, & Bell, 2012).
Imidlertid har noen studier pekt på at psykososiale belastninger kan medføre så mye
emosjonell overveldelse for foreldre at deres evne til å kontrollere og regulere egne følelser
svekkes (Crandall et al., 2015; Maliken & Katz, 2013). Havighurst og Kehoe (2017)
poengterer at livsbelastninger nettopp vil kunne redusere foreldres evne til å kontrollere
følelsene sine, som igjen gjør det vanskeligere for dem å respondere sensitivt, rolig og
emosjonelt støttende til barna. Foreldres emosjonelle overveldelse øker så sannsynligheten
for at de trekker seg unna og blir lite emosjonelt tilgjengelig, eller uttrykker negative følelser
på dysregulert vis. Forskning viser at slik dysregulering kan resultere i negative måter å inngå
i samspill med barn på (Bariola et al., 2011; Havighurst & Kehoe, 2017). Platt og
medarbeidere (2016) har imidlertid poengtert at foreldre i møte med ytre kontekstuell
belastning er nødt til å kunne regulere egne følelser for å ”bufre” barna fra belastningenes
negative påvirkning, og antyder med dette at foreldres evne til regulering av følelser i
vanskelige perioder vil påvirke hvordan barn preges av det som skjer rundt dem. Dette er kun
argumenter basert på en tolkning av resultater, og her trengs mer forskning.
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1.4.2 Betydningen av foreldres psykiske helse og støtte fra partner
Ikke alle foreldre opplever, preges av og håndterer belastninger likt, eller blir dårligere i å
kontrollere og regulere følelsene sine. Voksne, som barn, vil preges i ulik grad, og
konsekvensene av livsbelastningene kan dermed komme til syne på ulikt vis. Også her vil
risiko- og beskyttelsesfaktorer innad i forelderen og i omgivelsene rundt spille sammen og på
hverandre i et komplekst samspill (Riley & Masten, 2005).
Psykiske symptomer. En betydelig og relevant sårbarhetsfaktor ved foreldre er dersom han
eller hun opplever psykisk stress (Carr, 2015). Forskning har belyst hvordan sannsynligheten
for at foreldre opplever depressive eller andre psykiske symptomer øker i møte med
betydelige ytre stressorer (Blair & Raver, 2012). Problemer med selvregulering antas
implisert ved psykiske symptomer (Aldao, Nolen-Hoeksema, & Schweizer, 2010), og studier
har funnet sammenheng mellom rapporterte psykiske symptomer hos foreldre og svekket
evne til selvregulering av følelser (Maliken & Katz, 2013; Psychogiou & Parry, 2014). Dette
peker på at foreldres opplevelse av symptomer på psykisk stress i møte med livsbelastninger
potensielt kan mediere forholdet mellom livsbelastninger og foreldres evne til selvregulering
av følelser.
Sosial støtte fra partner. Betydningen av sosial støtte blir trukket frem som en viktig faktor i
omgivelsene som kan påvirke foreldres evne til å regulere egne følelser i møte med
psykososiale livsbelastninger (McQuillan & Bates, 2017; Pilcher & Bryant, 2016). Sosial
støtte refererer til hjelp og støtte fra signifikante andre (partner, familie, venner) og kommer i
form av oppfattet støtte (at man vet man har hjelpen tilgjengelig) eller mottatt støtte
(Thompson, Flood, & Goodvin, 2006). Flere studier fremhever særlig betydningen av støtte
fra partner i møte med belastning som en potensiell buffer, ved at de som rapporterer å ha
partnerstøtte tenderer til å være friskere og takle stress bedre enn de som ikke har det
(Castellanos, 2009; Davey-Rothwell, Stewart, Vadnais, Braxton, & Latkin, 2017; Rini,
Schetter, Hobel, Glynn, & Sandman, 2006). Det er i tråd med Grant og medarbeideres
perspektiv (2003) som antar at slik støtte kan hjelpe mennesker å utsette og dempe
opplevelsen av overhengende stress og belastning, og dermed fungere som et beskyttende
filter mot virkningen av dem (Cohen, Janicki-Deverts, Turner, & Doyle, 2015; Cohen &
Wills, 1985; 2003; Uebelacker et al., 2013; Zhao, Wu, & Xu, 2013). Forskning finner sosial
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støtte (fra partner) som moderator mellom livsbelastninger og ulike utfall hos foreldre og
barn (Davey-Rothwell et al., 2017; McQuillan & Bates, 2017).
Partnerstøtte anses dermed som en potensiell beskyttende (modererende) faktor i møte med
belastende omstendigheter (Cohen & Wills, 1985), som er relevant å inkludere i studier av
livsbelastningers påvirkning på foreldres evne til kontroll over følelser. Det er få studier som
konkret har sett på en slik sammenheng, og vurderes som interessant og potensielt viktig å
utforske for å øke forståelsen av omgivelsenes betydning for barns selvregulering.

1.5 Problemstillinger og hypoteser
I søken etter å forstå mer av hvordan kontekstuelle faktorer spiller inn på barns utviklende
evne til selvregulering, peker teori og empiri som diskutert ovenfor på at psykososiale
livsbelastninger vil kunne påvirke ulike aspekter ved barns selvregulering og foreldres evne
til selvregulering av følelser. Foreldre er viktige sosialiseringsagenter og rollemodeller for
barn i hvordan kontrollere og regulere seg, og dermed er det nærliggende å tenke at måten
foreldre kontrollerer og regulerer sine følelser i møte med livsbelastninger, kan bidra til å
forklare hvordan barn evner å regulere seg i møte med de samme belastningene. Foreldres
selvregulering sett i sammenheng med livsbelastninger og barns selvregulering er lite studert,
og forskningsfeltet etterlyser mer kunnskap her (se eks Bridgett et al., 2015; Crespo et al.,
2017; Havighurst & Kehoe, 2017). Denne oppgavens hovedmål er derfor å se på
sammenhengen mellom psykososiale livsbelastninger og aspekter ved barns selvregulering,
og hvordan foreldres selvregulering av følelser kan påvirke dette forholdet. Andre faktorer
ved foreldre, som psykiske symptomer og partnerstøtte, antas å påvirke deres selvregulering,
og blir således også regnet som relevant å undersøke. Barns selvregulering undersøkes i form
av responsinhibering og over- og underkontrollert regulering. Basert på teori og empiri
referert til tidligere fremlegges følgende problemstillinger og hypoteser:
1) Hvordan påvirker psykososiale livsbelastninger barns selvregulering?
Hypotese 1: Psykososiale livsbelastninger vil kunne negativt påvirke barns evne til
selvregulering. Vi antar at jo mer belastning i familien, jo dårligere selvregulering viser barna
(Modell 1).
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Modell 1 – Psykososiale livsbelastningers påvirkning på barns selvregulering (hypotese 1).

2) Hvilken betydning har foreldres selvregulering av følelser for barns selvregulering i
møte med psykososiale livsbelastninger?
Hypotese 2: Vi antar at foreldres svekkede selvregulering påvirker barns selvregulering
negativt.
Hypotese 3: Vi forventer at foreldres evne til selvregulering av følelser kan delvis forklare
(mediere) sammenhengen mellom livsbelastninger og barns selvregulering (Modell 2).

Modell 2 – Foreldres selvregulering som mediator mellom livsbelastninger og barns selvregulering (hypotese 3).

Hypotese 4: Psykososiale livsbelastninger vil kunne negativt påvirke foreldres evne til
selvregulering av følelser. Vi antar at foreldres opplevelse av psykiske symptomer og
partnerstøtte henholdsvis vil mediere og modere en slik sammenheng.
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2 Metode
2.1 Bakgrunn
Studien bruker data fra Innstilt på Barn, et forskningsprosjekt ved Psykologisk Institutt,
Universitetet i Oslo, ledet av Evalill Bølstad Karevold. Innstilt på Barn er en pilotstudie for et
større pågående prosjekt, Norwegian Tuning into Kids (N-TIK), basert på det australske
evidensbaserte foreldreintervensjonsprogrammet Tuning into Kids utarbeidet av Havighurst
og Harley (2007). Foreldreprogrammet fokuserer på å fremme barns emosjonelle kompetanse
gjennom å øke foreldres evne til å være emosjonsveiledende (Havighurst, Wilson, Harley, &
Prior, 2009). Forskning viser at Tuning into Kids styrker barns emosjonelle kompetanse og
viser god effekt på atferdsvansker hos barn (Wilson, Havighurst, & Harley, 2012).
Forskningsgruppen i Norge ønsker i tillegg å se nærmere på hvordan en så bred
foreldreintervensjon kan påvirke barns selvregulering. Innstilt på Barn er en pragmatisk
RCT-studie hvor 40 barn og foresatte ble testet på standardiserte mål. Av foreldrene som var
med i studien, fikk 20 av dem foreldreprogrammet som intervensjon etter baseline-målingen
(Tid 1). Seks måneder senere ble barn og forelder testet med de samme standardiserte målene
for å se på endring med bakgrunn i foreldreintervensjonen. Vår studie baserer seg på
datamateriale fra baselinemålinger av pilotstudien gjennomført i perioden april til august
2016. Datamateriale fra Tid 2 (gjennomført desember 2016 til april 2017) var ikke ferdigstilt
da denne oppgaven ble skrevet, og er derfor ikke inkludert i denne studien.

2.2 Prosedyre
Prosjektleder ringte rundt til barnehager i Oslo-området. Alle barnehager som ble kontaktet
viste interesse for studien, og barnehageleder distribuerte informasjonsskriv og
interesseskjema til foresatte som hadde barn i førskolealder. De som fylte ut et
interesseskjema ble så kontaktet av en prosjektmedarbeider. Samtlige deltagere fikk utdelt
informasjon om studien og samtykket før testing. Testingen ble utført ved Psykologisk
Institutt og administrert av høyere grads psykologistudenter. Ettersom deltagerne var med i et
større forskningsprosjekt, gjennomførte barna flere tester som inkluderte atferdsmessige og
fysiologiske målinger. Foreldrene fylte samtidig ut et nettbasert spørreskjema som omfatter
ulike standardiserte skalaer. Barna fikk diplom og Lego som takk for innsatsen. Prosedyren
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tok mellom 1.5-2 timer å gjennomføre. I denne oppgaven presenteres kun de instrumentene
som er relevante for denne oppgaven.

2.3 Etiske vurderinger
Pilotstudien Innstilt på Barn er godkjent gjennom Regionale komiteer for medisinsk og
helsefaglig forskningsetikk (REK; 2015/2383). Etiske krav fra REK er etterfulgt og signerte
samtykkeskjemaer fra foreldre ble sendt via epost og enten returnert undertegnet tilbake via
epost eller tatt med til Psykologisk Institutt i forbindelse med testingen. Dataene ble deidentifisert og lagret kun med kodenummer.

2.4 Utvalg
Foreldre og barn ble rekruttert fra 17 barnehager i Oslo og Lørenskog. Utvalget bestod av 21
gutter (52.5%) og 19 jenter (47.5%) som gikk siste halvår i barnehagen før skolestart høsten
2016. Gjennomsnittsalderen for barna var 5.9 år (SD = 0.50, range = 5.3-6.4). Av de 40 barna
var ett barn adoptert, 33 barn hadde søsken eller andre barn som bodde sammen med dem, ett
barn bodde deler av tiden sammen med andre barn og seks barn bodde ikke med andre barn.
37 barn bodde med responderende forelder på heltid og tre barn bodde halvparten av tiden
eller noe mer med responderende forelder. Utvalget bestod av 30 mødre og 10 fedre i alderen
34 – 53 år (M = 42.0, SD = 4.6).
Barnas generelle kognitive evne ble vurdert med deltestene Likheter og Matriser fra WPPSIIII (Wechsler, 2002). Disse ble inkludert i studien for å sikre at alle barna hadde et generelt
kognitivt evnenivå innen normalområdet. For Likheter hadde deltesten en gjennomsnittlig tskåre på 54 (SD = 10.7, range = 30-80). Matriser hadde en gjennomsnittlig t-skåre på 50 (SD
= 11.1, range = 27-73). For begge deltester har utvalget et gjennomsnitt tilsvarende
normgruppen.
Vedrørende sosioøkonomisk status oppgav én forelder artium som høyest fullførte utdanning,
fem foreldre hadde høyskole eller opptil 4 års utdanning, mens 34 foreldre hadde
høyskole/universitetsutdanning over fire år. En forelder var under utdannelse, en jobbet deltid
og 38 foreldre jobbet heltid (80-100%). Når det gjelder subjektiv oppfatning av familiens
økonomi rapporterte én forelder at de klarer seg, 15 at de klarer seg bra og 24 rapporterte å
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klare seg meget bra. 37 av foreldrene var gift/samboer, én hadde fast partner, en var enslig og
en var skilt.

2.5 Materiale
2.5.1 Mål på barn
Emotional Go/NoGo (EGNG)
Direkte atferdsmål på barns selvregulering ble målt gjennom prestasjoner på en Emotional
Go/NoGo-oppgave (EGNG; Hare, Tottenham, Davidson, Glover, & Casey, 2005). EGNG er
en modifisert variant av det tradisjonelle Go/NoGo-paradigmet (Casey et al., 2001; Casey et
al., 1997) som er ansett å være et reliabelt og robust mål på responsinhibering på tvers av
alder (Durston et al., 2006; Schulz et al., 2007). EGNG kan brukes som et generelt mål på
selvregulering ved at det inkluderer responsinhibering i både emosjonell og nøytral kontekst
(Tottenham et al., 2011), og dermed reflekterer emosjonelle og kognitive aspekter ved
kontroll (Capistrano et al., 2016).
Oppgaven gikk ut på at barna enten måtte respondere (Go-trials) til et gitt følelsesmessig
ansiktsuttrykk og ikke respondere (NoGo-trials) til et nøytralt ansikt, eller omvendt. I denne
studien benyttet vi de følelsesmessige ansiktsuttrykkene sint og trist. Ansiktene som ble brukt
var av forskjellig etnisitet og var likevektet mellom kjønn. Barna ble instruert i å trykke så
raskt de klarte hver gang et forhåndsbestemt ansiktsuttrykk ble presentert, for så å la være og
trykke for øvrige ansiktsuttrykk (se vedlegg 1). For hver av de fire rundene var det ulike
følelsesuttrykk som var Go og NoGo. Hver runde bestod av 30 trials hvor 20 av disse var Go
og 10 var NoGo. Følgende fire runder ble presentert: sint Go/nøytral NoGo, trist Go/nøytral
NoGo, nøytral Go/sint NoGo og nøytral Go/trist NoGo. Rekkefølgen ble randomisert over
deltagere og rekkefølgen av trials ble randomisert for hver runde. Ansiktene ble vist i 1200
ms, mens interstimulus-intervall (ISI) varierte tilfeldig mellom 1250 ms og 1750 ms.
Oppgaven ble muntlig forklart til barna og en treningsrunde bestående av seks Go-trials og
tre NoGo-trials ble utført først for å sikre at barna hadde oppfattet oppgaven korrekt.
EGNG gir blant annet et mål på falske alarmer (FA). Dette er en prosentandel av antall
ganger barna trykket på et NoGo-stimulus, altså at de trykket når de ikke skulle det. Ved å se
på hvor mange falske alarmer barna har, kan vi si noe om hvor ofte de ikke mestret å inhibere
responsen. I denne studien brukte vi et samlet mål på FA på tvers av alle de fire rundene. FA
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blir således et uttrykk for manglende responsinhibering (emosjonell-kognitiv kontroll) og
brukes som et mål på selvregulering. Jo høyere FA, jo lavere selvreguleringsevne.
Preschool Anxiety Scale Revised (PAS-R)
Preschool Anxiety Scale Revised (PAS-R) ble benyttet som et foreldrerapportert mål på
barns selvregulering. PAS-R er en modifisert versjon av Preschool Anxiety Scale (Spence,
Rapee, McDonald, & Ingram, 2001). Skalaen måler ulike bekymringer barn kan ha.
Bekymringer kan forstås som overkontrollert regulering (Eisenberg et al., 2001; Eisenberg et
al., 2014) og dermed som et mål på selvregulering, i tråd med studiens fokus. Foreldre ble
bedt om å vurdere ulike utsagn på en Likert-skala fra 0 til 4, hvor 0 = ”stemmer ikke” og 4 =
”stemmer veldig ofte”. Eksempler på slike utsagn er: ”Har vansker med å stoppe og bekymre
seg”, ”Er redd for å snakke foran andre”, ”Blir urolig hvis det skjer noe uventet” eller ”Blir
urolig dersom han/hun gjør en feil”. Valideringsstudier viser at PAS-R har god indre
konsistens og god test-retest reliabilitet over 12 måneder (Edwards, Rapee, Kennedy, &
Spence, 2010). I denne studien var alfa .89 og en gjennomsnittskåre for hele skalaen ble brukt
som mål på barns overkontrollerte selvregulering.
Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI)
Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI; Eyberg & Ross, 1978) var det tredje målet på barns
selvregulering som ble brukt i studien. I denne studien forstås atferdsvansker som
underkontrollert regulering (Eisenberg et al., 2001; Eisenberg et al., 2014), og som et mål på
barns selvregulering. Foreldrene rangerte tilstedeværelsen av eksternaliserende atferd på en
Likert-skala fra 1 til 7, hvor 1 = ”aldri” og 7 = ”alltid”. Skalaen består av 36 items og
eksempler på påstander er: ”Får raserianfall” eller ”Blir lett distrahert”. ECBI er et godt
validert verktøy, også på norsk utvalg (Kjøbli & Ogden, 2012). I denne studien var alfa .86
og en gjennomsnittskåre for hele skalaen ble brukt som mål på barns underkontrollerte
selvregulering.

2.5.2 Mål på foreldre
Psykososiale livsbelastninger
Vi undersøkte psykososiale livsbelastninger i løpet av de siste 12 månedene knyttet til
aspektene bolig, arbeid, egen fysisk helse, partners og barnets helse, økonomi og
barneoppdragelse. Foreldre ble bedt om å svare på hvor stor belastningen har vært på en
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Likert-skala fra 1 til 4, hvor 1 = ”ingen belastning” og 4 = ”svært stor belastning”. Skalaen
består av tilsammen 16 items og er tidligere validert i flere norske studier (Karevold,
Røysamb, Ystrom, & Mathiesen, 2009; Mathiesen & Sanson, 2000). I denne studien var
Cronbachs alfa .73. En gjennomsnittskåre ble beregnet og brukt som mål på psykososiale
livsbelastninger.
Foreldres selvregulering
Selvregulering av følelser hos foreldrene ble målt ved Difficulty in Emotion Regulation Scale
(DERS; Gratz & Roemer, 2004). Skalaen måler ulike aspekter ved følelsesmessige
reguleringsvansker og gir en indikasjon på foreldres evne til å hente frem og benytte effektive
reguleringsstrategier. Deltagerne ble bedt om å vurdere på en 1-5 Likert-skala hvor
enige/uenige de var i en rekke påstander. Spørreskjemaet består av 36 items som tilsammen
gir en totalskåre. Høyere skårer indikerer større vansker med regulering. Tidligere studier har
funnet høy indre konsistens og god test-retest reliabilitet (Gratz & Roemer, 2004), og det er
også funnet adekvat begreps- og prediktiv validitet ved DERS (Gratz & Roemer, 2004;
Salters-Pedneault, Roemer, Tull, Rucker, & Mennin, 2006). I denne studien var Cronbachs
alfa på .90 og en gjennomsnittskåre for hele skalaen ble utregnet og benyttet som mål på
foreldres selvregulering av følelser.
Foreldres psykiske symptomer
Foreldrenes opplevelse av symptomer på psykisk stress den siste uken ble målt gjennom en
kortversjon av Hopkins Symptom Checklist (HSCL-10; Derogatis, Lipman, Rickels,
Uhlenhuth, & Covi, 1974). HSCL kan anvendes for screening av symptomer knyttet til angst
og depresjon og er ikke ment å brukes som et diagnostisk verktøy (Winokur, Winokur,
Rickels, & Cox, 1984). I vår studie brukes en kortskala med 10 items (HSCL-10), som er
validert i tidligere studier (Haavet, Sirpal, Haugen, & Christensen, 2011; Strand, Dalgard,
Tambs, & Rognerud, 2003). Foreldre ble bedt om å vurdere sin opplevelse av angst og
depresjonssymptomer siste uken på en Likert-skala fra 1 til 4, hvor 1 = ” ingen symptomer”
og 4 = ”svært mye symptomer”. Fem items måler depresjon den siste uken (Eks. ”Føler deg
nedfor”) og fem items måler angstsymptomer (Eks. ”Føler deg engstelig”). Høye skårer
indikerer at livskvaliteten er moderat til sterkt påvirket av de rapporterte symptomene
(Deane, Leathern, & Spicer, 1992). Cronbachs alfa i vår studie var .63. Gjennomsnittskåren
på HSCL-10 utgjør målet på opplevd psykiske symptomer siste uken og ble brukt i de videre
analysene.
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Partnerstøtte
Sosial støtte fra partner ble målt gjennom spørsmål om tre aspekter ved opplevd støtte: (1)
opplevelse av tilknytning; (2) opplevelse av respekt og (3) opplevelse av tilhørighet. Skalaen
som ble brukt består opprinnelig av ni items om støtte fra signifikante andre (partner, familie,
venner) og besvares ved bruk av en Likert-skala fra 1 til 5, hvor 1 = ”helt enig” og 5 = ”helt
uenig”. Eksempel på spørsmål er: ”Hvordan stemmer disse beskrivelsene for deg: ’Jeg føler
meg nært knyttet til min familie’ eller ’Min partner legger rimelig vekt på mine meninger’”.
Skalaen har blitt utviklet av Dalgard og medarbeidere (1995) med god indre konsistens
(Karevold et al. 2009; Dalgard, Bjørk & Tambs, 1995; Mathiesen, Tambs & Dalgard, 1999).
Cronbachs alfa for hele skalaen var .85. Ettersom studien undersøker betydningen av støtte
fra partner ble en gjennomsnittskåre av de tre spørsmålene tilknyttet partner brukt som mål på
partnerstøtte. Cronbachs alfa for partnerstøtte var .68.

2.6 Statistiske analyser
IBM SPSS Statistics versjon 24 ble benyttet for alle analyser. I tillegg ble SPSS-makroen
PROCESS (Hayes, 2013) brukt for å analysere medieringseffekter.

2.6.1 Håndtering av manglende data
Først ble datamaterialet undersøkt for å se etter eventuelle feil i datasettet (feil ved plotting av
skårer) og disse ble rettet opp før videre analyser. Når det gjelder håndtering av manglende
data anså vi det for sårbart for utvalget å utelukke respondenter med noe mangelfulle
besvarelser. Gjennomsnittskårer ble beregnet basert på at et minimum antall spørsmål (ca.
2/3) skulle være besvart for at snittskåren skulle bli inkludert i analysene. Videre ble
analysene håndtert med parvis eksklusjon, som øker statistisk styrke (Field, 2013). Det ble
vurdert at mangelfull besvarelse på partnerstøtte (gjaldt to deltagere) avspeilet at
respondentene var enslig/skilt og det ble besluttet å beholde respondentenes besvarelser på
andre skalaer i videre analyser. ECBI hadde én meget ufullstendig besvarelse som ble
ekskludert. Ved EGNG måtte vi ekskludere tre barn som ikke hadde gjennomført hele
oppgaven. Foreldrene til disse barna ble følgelig også ekskludert. Samlet var det endelige
utvalget på partnerstøtte N=35, for ECBI N=36 og for øvrige skalaer N=37.
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2.6.2 Preliminære analyser
Cronbachs alfa (a) ble beregnet som mål på indre konsistens og reliabiliteten på de ulike
måleinstrumentene (Cronbach, 1951). Cronbachs alfa på psykososiale livsbelastninger var
.66 med 16 items, men økte til .73 ved å fjerne ett item som omhandlet foreldres opplevelse
av belastning knyttet til deres foreldres/svigerforeldres fysiske helse. Dette spørsmålet skiller
seg noe ut fra de øvrige spørsmålene som omhandler livsbelastninger i kjernefamilien. Det
var dermed både et teoretisk og statistisk grunnlag for å fjerne dette spørsmålet. Cronbachs
alfa for partnerstøtte var .68. Kline (2013) argumenterer for at ved analyser på psykologiske
fenomener kan lavere alfa enn .70 aksepteres på grunn av variasjonen i konstruktene som
måles. Field (2013) hevder at en lav alfa ned mot .50, kan være akseptabel i tidlige stadier av
forskning og spesielt når man har få items (<10). Med støtte i denne argumentasjonen ble
partnerstøtte, som er målt med tre items, brukt i videre analyser tross lavere alfa. Siden alfa er
sensitiv for antall items er det anbefalt å undersøke inter-item-korrelasjon på skalaer med få
items (Pallant, 2013). Inter-item-korrelasjoner for partnerstøtte lå mellom .48 og .63 som er
akseptabelt (Briggs & Cheek, 1986). Alfa på øvrige skalaer ble beholdt som tidligere
rapportert.
Denne studien har et lite utvalg (N=37) og det kan medføre utfordringer i forhold til å oppnå
normalfordeling. Det er flere måter å måle normalfordeling av datamaterialet, eksempelvis
ved signifikanstesting. Dersom Shapiro-Wilks ikke er signifikant (p>.05) forteller det oss at
utvalget vårt ikke er signifikant annerledes enn normaldistribusjonen og vi kan anta at vi har
normalfordelte data (Ghasemi & Zahediasl, 2012). Field (2013) påpeker imidlertid noen
viktige begrensninger knyttet til å bruke signifikanstesting for å undersøke normalfordeling.
Han mener at i små utvalg bør man være mer bekymret for ikke-normalfordelt data enn i
større utvalg, men ved små utvalg kan signifikanttesting ha for lav sensitivitet til å avdekke
ikke-normalitet. I denne studien ble derfor variablenes normalfordeling undersøkt med
grafiske fremstillinger, deskriptiv statistikk, testdiagnostikk og casewise diagnostikk av
residualer.

2.6.3 Hovedanalyser
For å se på sammenhenger mellom de ulike variablene ble det benyttet korrelasjonsanalyser.
Pearsons korrelasjonskoeffisient regnes som det mest robuste målet for korrelasjon på
parametriske variabler (Field, 2013). For å undersøke studiens problemstillinger ble det utført
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enkle og multiple regresjonsanalyser. Enkle regresjonsanalyser ble brukt for å undersøke
hvor mye variablene forklarte hver for seg. Ved å utføre multiple regresjonsanalyser kunne vi
identifisere variablenes unike bidrag (Howitt & Cramer, 2007). Regresjonsanalysene ble
brukt for å estimere ustandardiserte (B) og standardiserte (Beta) regresjonskoeffisienter for
alle de aktuelle prediktorene. R2 ble brukt for å indikere hvor mye av variansen i
utfallsvariabelen som ble forklart av de ulike modellene.
For å undersøke medieringseffekter benyttet vi Hayes (2013) sin tilnærming for mediering
(hypotese 3 og del av hypotese 4). Tradisjonelt sett har Baron og Kenny (1986) sin
tilnærmingen vært mye brukt, men Hayes (2009) har påpekt at den har flere svakheter, blant
annet lav statistisk styrke. Baron og Kennys tilnærming forutsetter at det er en signifikant
svekkelse av den direkte effekten av prediktor (x) på utfallsmål (y). Perfekt mediering er når
forholdet mellom prediktor og utfall reduseres til 0 når mediatoren (m) er introdusert. Hayes
(2009) argumenterer for bruk av bootstrapping, som er gjentatte tilfeldige utvalg fra det
opprinnelige utvalget. Alle disse gjentatte utvalgene danner så en utvalgsfordeling av
effektene og man slipper å anta normalfordeling av de indirekte effektene.
Signifikanstestingen gjøres ikke med p-verdier, men man undersøker om hele
konfidensintervallet for den indirekte effekten ligger over null (Preacher & Hayes, 2008). Et
annet alternativ er Sobel-testen, men i følge Hayes er denne lite egnet fordi den bygger på
antagelsen om at de indirekte effektene er normalfordelt, noe de sjeldent er (Bollen & Stine,
1990). Hayes sin makro PROCESS (2013) ble derfor brukt i denne studien.
For å undersøke modereringseffekter (del av hypotese 4) ble interaksjonsledd konstruert med
z-skårer av prediktor og moderator (livsbelastninger x partnerstøtte). Prediktor ble lagt inn i
første steget i hierarkisk multippel regresjon og interaksjonsleddet i det andre steget.
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3 Resultater
3.1 Preliminære analyser
Gjennom grafiske fremstillinger (Figur 3) kom det frem at de variablene som hadde en
sammenheng med hverandre hadde relativt lineære sammenhenger (ingen tydelige
indikasjoner på kurvlinearitet).

Figur 3 - Punktdiagram for de ulike variablene.
Forkortelser: LivsB = livsbelastninger; DERS = foreldres selvregulering; PsykS = psykiske symptomer; Støtte =
partnerstøtte; EGNG = barns responsinhibering; PAS-R = barns overkontrollerte regulering; ECBI = barns
underkontrollerte regulering.

Deskriptiv statistikk (Tabell 1) viste at variablene hadde noe varians, men også noe
skjevfordeling som var forventet grunnet lite og ressurssterkt utvalg. Signifikanstesten
Shapiro-Wilk bekrefter at DERS, PAS-R og ECBI er å anse som normalfordelte, mens øvrige
måleinstrumenter viser seg å være signifikant annerledes enn normaldistribusjonen.
Skewness og kurtosis fordeler seg stort sett mellom +/- 2 og anses for å være akseptable
(Field, 2013).
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Tabell 1 – Deskriptiv statistikk
N

Min

Max

Mean

Std.
Deviation

ShapiroWilk

Livsbelastninger

37

1.00

2.13

1.39

0.26

0.017

1.00

1.34

Foreldres SR

37

1.25

3.00

1.90

0.39

0.139

0.69

0.84

Psykiske S.

37

1.00

2.40

1.38

0.27

0.000

1.48

4.84

Partnerstøtte

35

1.00

3.00

1.49

0.61

0.000

1.15

0.03

Responsinh.

37

1.00

29.00

8.97

6.49

0.004

1.22

1.50

Overkontroll

37

1.14

3.00

2.19

0.55

0.065

-0.25

-1.15

Skewness Kurtosis

Underkontroll
36 2.14
4.33
3.08
0.51
0.549
0.42
-0.05
Forklaringer: Foreldres SR = foreldres selvregulering (DERS); Psykiske S. = psykiske symptomer
(HSCL-10); Responsinh. = responsinhibering EGNG; Overkontroll = PAS-R; Underkontroll = ECBI.

Korrelasjonsmatrisen (Tabell 2) gir en oversikt over forventede sammenhenger. Av de
korrelasjonene som er signifikante (uthevet) er sammenhengens retning i tråd med
hypotesene. Videre viser korrelasjonsmatrisen ingen indikasjon på multikollinearitet mellom
variabler, da r = >.90 indikerer multikollinearitet (Field, 2013). Ved bruk av r som
effektstørrelse viser de signifikante sammenhengene medium (>.30) til stor (>.50) effekt.
Tabell 2 - Korrelasjonsmatrise, N=37 (partnerstøtte N=35, ECBI=36)
Livsbelast.
Foreldres SR Psyk.S. Partnerstøtte
Foreldres SR
.40*

EGNG

Psykiske
symptomer

.43**

.63**

Partnerstøtte

.40*

.43*

.47**

Responsinh.

.11

-.02

-.09

.19

Overkontroll

-.06

.36*

.11

.14

.02

.02

.22

-.04

-.06

Underkontroll
-.02
Note. *p<0.05; **p<0.01 (2-halet).

PAS-R

.26

Casewise diagnostikk viste at residualene var noe skjevfordelt med z-verdier større enn 1.96
(95 % av verdiene burde ligge mellom +/- 1.96) i de ulike regresjonsmodellene. Residualene
for direkte mål på selvregulering hos barna (responsinhibering; EGNG) viste positive
residualverdier på mer enn 0 % med z-verdier >3. Gitt skjevfordelte rådata ble de vurdert
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som representative svar. Ingen av de potensielle uteliggerne påvirket modellene signifikant,
da ingen av de ustandardiserte residualene hadde Cooks distance over 1 (Field, 2013), som
bidro til at vi ikke valgte å log-transformere analysene.
Ved de ulike regresjonsmodellene ble fravær av multikollinearitet bekreftet ved at
gjennomsnittlige VIF-verdier ikke var betydelig over 1 og toleransestatestikkene ikke var
under 0.1. Durban-Watson på rundt 2 indikerte at residualene var uavhengige.

3.2 Hovedanalyser
3.2.1 Hvordan påvirker livsbelastninger barns selvregulering?
Vår antagelse var at økte livsbelastninger i familien har negativ innvirkning på barns
selvregulering (hypotese 1). For å undersøke hvordan livsbelastninger (uavhengig variabel)
påvirker barns selvregulering (avhengig variabel) så vi først på bivariate sammenhenger
(Tabell 2). Noe uventet var den svake sammenhengen mellom livsbelastninger og barns
selvregulering. Av de tre målene på barns selvregulering var det ingen signifikante
sammenhenger med livsbelastninger og ingen av regresjonsmodellene var signifikante.
Resultatet støtter ikke hypotesen om at økt livsbelastning direkte påvirker barns
selvregulering negativt.

3.2.2 Hvilken betydning har foreldres selvregulering av følelser for barns
selvregulering i møte med psykososiale livsbelastninger?
Her ønsket vi å undersøke hvordan foreldres selvregulering av følelser påvirker barns
selvregulering i møte med livsbelastninger. I det følgende presenteres de ulike resultatene
knyttet til hypotesene.
Foreldres svekkede selvregulering påvirker barns selvregulering negativt
Vår første antagelse var at selvregulering hos foreldre har en sammenheng med barns
selvregulering, på den måten at svekket selvregulering hos foreldre har negativ innvirkning
på barns selvregulering (hypotese 2). Innledende analyser (Tabell 2) viste at kun PAS-R
(overkontrollert regulering) korrelerer med foreldres selvregulering (r=.36 p=.029). Videre
viste lineær regresjonsanalyse at modellens forklarte varians var .104 (R2adj), som gir en
indikasjon på at foreldres svekkede regulering kan forklare 10.4 % av variasjonen i barns
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svekkede selvregulering (overkontrollert regulering). Tabell 3 viser ustandardiserte og
standardiserte regresjonskoeffisienter (B=.50, b=.36) og modellen var signifikant (p=.029).

Tabell 3 - Lineær regresjonsanalyse (N=37)
R2adj

B

Konstant

SE B

1.23

Beta

p-verdi

0.43

0.007

Foreldres SR
0.104
0.50
0.22
0.36
Note. Avhengig variabel: Barns overkontrollerte regulering målt ved PAS-R

0.029

Medierende effekt av foreldres selvregulering av følelser på forholdet mellom
livsbelastninger og barns selvregulering
Videre undersøkte vi hvorvidt foreldres evne til selvregulering av følelser medierer forholdet
mellom psykososiale livsbelastninger og barns selvregulering (hypotese 3). Selv om
korrelasjonen mellom avhengig (overkontrollert regulering; PAS-R) og uavhengig variabel
(livsbelastninger) ikke var signifikant (r=-.06, p=.734) argumenterer Hayes (2013) for at
medieringseffekter likevel kan være tilstede. Som antydet viste resultatet av analysen ingen
signifikant direkte effekt mellom livsbelastning og overkontrollert regulering (b=-.50,
p=.168), men den indirekte effekten var signifikant (b=0.38, BCaCI [0.11, 0.96]; Tabell 4).
Det bekrefter hypotesen om at foreldres selvregulering av følelser er en mediator på forholdet
mellom livsbelastninger og barns overkontrollerte selvregulering. Dette kan ses på som en
suppressor-effekt (Howitt & Cramer, 2007).
Tabell 4 - Medierende effekt av foreldres selvregulering av følelser
95 % konfidensintervall
Indirekte effekt
Livsbelastninger

a

0.38

(BootSD)
0.20

Nedre grense

Øvre grense

0.11

0.96

Note. Bootstrap-utvalg: 1000
a. Ustandardiserte regresjonskoeffisienter.

Den totale effekten av livsbelastninger på barns selvregulering b=-0.12 og p=.734. Den
direkte effekten ser, noe uventet, ut til å gå i motsatt retning enn den indirekte, som kan
antyde at økt livsbelastning fører til bedre regulering hos barna (Modell 3). Imidlertid er den
standardiserte regresjonskoeffisienten for dette forholdet lav (-.058) og ikke signifikant
(p=.734), og fremstår derfor mindre betydningsfull. Oppsummert fant vi en indirekte effekt
av livsbelastninger på barns selvregulering som er signifikant større enn null når vi
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kontrollerte for foreldres selvregulering av følelser (Tabell 4), og modellen forklarer 17.7 %
av variasjonen i barns selvregulering. Det indikerer at økt livsbelastning påvirker foreldres
selvregulering av følelser negativt, som igjen bidrar til å svekke barns selvregulering (økt
overkontroll).

Modell 3 - Foreldres selvregulering som mediator mellom livsbelastninger og barns selvregulering
Ustandardiserte regresjonskoeffisienter rapportert. * p<0.05, ** p<0.01.

Effektstørrelsen (standardisert regresjonskoeffisient) av den indirekte effekten er 0.18, 95 %
BCaCI [.05, .39], som tilsvarer en medium effekt (Kenny, 2017). Ved bruk av Sobel test viste
resultatet ikke-signifikant effekt av mediatoren på .05-nivå (b=0.38, SD=0.21 og p=.074),
men er signifikant på .10-nivå. Dette bekrefter sårbarheten ved å bruke signifikanstesting for
medieringseffekter siden vi finner en medieringseffekt ved bruk av bootstrapping-metoden
(Preacher & Hayes, 2008).

Psykososiale livsbelastninger vil kunne negativt påvirke foreldres evne til
selvregulering av følelser
Resultatene viste som forventet signifikant sammenheng mellom livsbelastninger og foreldres
selvregulering av følelser (r=.40, p=.015) (hypotese 4). Livsbelastninger forklarer 13.4 % av
variasjonen i foreldres svekkede evne til selvregulering. Resultatet bekrefter hypotesen om at
livsbelastninger virker negativt inn på foreldrenes evne til selvregulering, som indikerer at jo
høyere livsbelastning foreldrene opplever jo mer strever de med å regulere sine følelser.
Til slutt undersøkte vi om variablene psykiske symptomer og partnerstøtte hadde
sammenheng med foreldres reguleringsevne. Hver for seg forklarer psykiske symptomer
37.3% av variansen i foreldres svekkede selvregulering og partnerstøtte forklarer 15.9 %.
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Effektstørrelsene indikerte at psykiske symptomer har stor effekt, mens livsbelastninger og
partnerstøtte har medium til stor effekt (Field, 2013). Ved multippel regresjonsanalyse så vi
på variablenes unike sammenhenger. Variabelen psykiske symptomer viste seg å være eneste
unike signifikante prediktor for foreldrenes svekkede selvregulering (b=.51 og p=.004).
Resultatet indikerer at psykiske symptomer har det sterkeste unike bidraget på forklart
varians av foreldres svekkede evne til selvregulering.
Medierende effekt av psykiske symptomer. For å undersøke om psykiske symptomer medierer
forholdet mellom livsbelastninger og foreldres selvregulering av følelser (del av hypotese 4)
gjennomførte vi Hayes (2013) sin tilnærming til medierende effekter. Analysen viste at
konfidensintervallet ligger over null som betyr at den indirekte effekten var signifikant
(Tabell 5). Videre forklarer modellen 41.1 % av variasjonen i foreldres selvregulering av
følelser (se modell 4). Resultatet bekrefter hypotesen om at foreldres psykiske symptomer er
en mediator for forholdet mellom livsbelastninger og foreldres selvregulering.
Tabell 5 - Medierende effekt av psykiske symptomer
95 % konfidensintervall
Indirekte effekta
Livsbelastninger

0.36

(Boot SD)
0.20

Nedre grense

Øvre
grense

0.05

0.86

Note. Bootstrap-utvalg: 1000
a. Ustandardisert regresjonskoeffisient.

Analysen indikerer imidlertid at psykiske symptomer delvis medierer dette forholdet, siden
effekten av livsbelastninger ikke forsvinner helt når vi kontrollerte for mediatoren
(fra b=0.60; p=.015 til b=0.24; p=.285). Effektstørrelsen (standardisert regresjonskoeffisient)
av den indirekte effekten er 0.24, 95 % BCaCI [.03, .48], noe som tilsvarer en medium effekt
(Kenny, 2017). Resultatene fra Sobel-testen bekrefter signifikant effekt av mediatoren
(b=0.36, SD=0.16 og p=.026). Den indirekte effekten betyr at livsbelastninger øker
tilstedeværelse av symptomer på psykisk stress som i neste omgang bidrar til økte problemer
med selvregulering av følelser.
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Modell 4. Psykiske symptomer som mediator mellom livsbelastninger og foreldres selvregulering
Ustandardiserte regresjonskoeffisienter rapportert. * p<0.05, ** p<0.01.

Modererende effekt av partnerstøtte
Vi testet så hvorvidt partnerstøtte modererer forholdet mellom livsbelastninger og foreldres
selvregulering av følelser (del av hypotese 4) ved bruk av hierarkisk multippel
regresjonsanalyse (Tabell 6). Analysen viste at interaksjonsleddet mellom livsbelastninger og
foreldres selvregulering ikke var signifikant (p=.094). På grunn av lav utvalgsstørrelse var det
ikke forventet å ha nok statistisk styrke til å finne en modererende effekt (Hayes, 2013).

Tabell 6 - Modererende effekt av partnerstøtte (N = 37, Partnerstøtte: N= 35)
B
SE B
Beta
Steg 1
Konstant
1.07
0.34
Livsbelastninger
0.60
0.24
0.40
Steg 2
Konstant
1.46
0.40
Livsbelastninger
0.29
0.30
0.19
Livsbelastninger x Partnerstøtte
0.12
0.07
0.34
Note: Avhengig variabel: foreldres selvregulering (DERS)
Forklart varians: R2adj=.133 for steg 1; R2adj=.182 og R2 change=0.072 for steg 2.

p-verdi
0.004
0.018
0.001
0.341
0.094
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4 Diskusjon
Oppgavens hovedmål var å undersøke hvordan psykososiale livsbelastninger påvirker barns
selvregulering, og i hvilken grad foreldres selvregulering av følelser i møte med de samme
belastningene potensielt kan forklare en slik sammenheng. For å forstå hvordan foreldres
selvregulering av følelser påvirkes av psykososiale livsbelastninger ble mål på foreldres
psykiske symptomer og støtte fra partner inkludert. Oppsummert finner vi at livsbelastninger
ikke ser ut til å ha direkte sammenheng med barns selvregulering, slik det er målt i denne
studien. Imidlertid kommer det til syne en indirekte sammenheng mellom livsbelastninger og
barns overkontrollerte selvregulering (PAS-R) når vi inkluderer mål på foreldres
selvregulering av følelser som mediator. Altså ser det ut til at aspekter ved barns
selvregulering påvirkes av psykososiale livsbelastninger gjennom effekten livsbelastninger
har på foreldres evne til å regulere og kontrollere følelsene sine.
Videre viser resultatene at psykososiale livsbelastninger har en negativ innvirkning på
foreldres evne til selvregulering av følelser. Dette forholdet forklares delvis av foreldres
psykiske symptomer. Partnerstøtte fremkommer ikke som en moderator for sammenhengen
mellom livsbelastninger og foreldreregulering. I det følgende drøftes resultatene opp mot
relevant teori og empiri. Deretter bemerkes styrker og begrensninger ved studien.
Avslutningsvis fremheves implikasjoner av funnene.

4.1 Hvordan påvirker psykososiale livsbelastninger barns
selvregulering?
4.1.1 Ikke støtte for en direkte sammenheng mellom psykososiale
livsbelastninger og barns selvregulering
Resultatene viser ingen direkte sammenheng mellom tilstedeværelse av psykososiale
livsbelastninger og målene på barns selvregulering i denne studien; verken på direkte
atferdsmål (responsinhibering; EGNG) eller foreldrerapporterte mål (underkontroll; ECBI,
overkontroll; PAS-R). Dette var noe overraskende, sett i lys av teori (Grant et al., 2003) som
illustrerer hvordan barns psykiske fungering vil kunne påvirkes direkte av ytre stressorer.
Empiri har også tidligere indikert en slik sammenheng, og pekt på negativ innvirkning av
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psykososiale livsbelastninger i form av lav SØS (Bøe et al., 2016; Capistrano et al., 2016;
Cassells & Evans, 2017; Hughes & Ensor, 2009; Størksen et al., 2014), foreldres psykiske og
fysiske helsemessige problemer (Hanington et al., 2010; Haugland et al., 2015; Jenkins et al.,
2015; Sieh et al., 2010; Silk et al., 2011) og foreldrekonflikt (Crockenberg & Langrock,
2001; Cummings & Davies, 2002; Davies & Cummings, 1994) på ulike aspekter ved barns
selvregulering. I vår studie ble livsbelastninger inkludert i et samlet mål, som er i samsvar
med forskningslitteratur som antyder at barns psykologiske tilpasning bedre kan predikeres
av kombinasjoner av risikofaktorer enn av enkeltfaktorer alene (Jenkins et al., 2015; Lengua,
2002).
Det at vi ikke fant en direkte sammenheng mellom psykososiale livsbelastninger og mål på
barns selvregulering i denne studien kan ha ulike årsaker. For eksempel er en nærliggende
mulig grunn at manglende sammenheng skyldes lav utvalgsstørrelse (N=37), som på ulike
måter kan gjøre at potensielle sammenhenger ikke kommer til syne. Dessuten viser de
deskriptive analysene at foreldrene rapporterer forholdsvis lite variasjon i grad av
livsbelastning, som også vanskeliggjør det å finne sammenhenger opp mot barnas
reguleringsmål. Kanskje er det slik at kombinasjonen av liten utvalgsstørrelse og liten
rapportert variasjon i belastninger gjør det vanskelig å finne en direkte sammenheng? En
tredje mulighet er at skalaen som er brukt for å måle psykososiale livsbelastninger ikke er
optimal med tanke på at det er en relativt bredspektret skala bestående av kun ett item for
hver belastning (Karevold et al., 2009; Mathiesen & Sanson, 2000).
Videre kan det hende at manglende direkte sammenheng kan knyttes til måleinstrumentene
på barns selvregulering. Forskere har tidligere funnet sammenheng mellom livsbelastning og
barns responsinhibering (emosjonelle og kognitive kontroll) ved bruk av EGNG (Capistrano
et al., 2016). Imidlertid var dette spesifikt knyttet til større variasjon i SØS, som i motsetning
har lite variasjon i vårt utvalg. Dette tydeliggjør behovet for ytterligere studier som
undersøker bruk av EGNG i møte med ulike psykososiale livsbelastninger. Med tanke på
studiens foreldrerapporterte mål på barns selvregulering har tidligere forskningslitteratur
understreket at barns eksternaliserende og internaliserende atferd kan reflektere former for
over- og underkontrollert selvregulering (Eisenberg et al., 2001; Eisenberg et al., 2014).
Samtidig trengs det mer forskning som knytter slike mål på over-/underkontroll (eksempelvis
PAS-R og ECBI) opp mot psykososiale livsbelastninger.
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4.2 Betydningen av foreldres selvregulering av følelser
for barns selvregulering i møte med livsbelastninger
4.2.1 Foreldres svekkede selvregulering av følelser påvirker negativt
barns selvregulering
Studien fant støtte for hypotesen om at foreldres svekkede selvregulering av følelser har
negativ påvirkning på barns selvregulering (hypotese 2). Resultatene viser at foreldres
dårligere selvregulering forklarer 10.4 % av variasjonen i selvreguleringsmålet PAS-R. Høy
skåre på dette målet er antatt å indikere en overkontrollert regulering og representerer således
barns svakere selvregulering (Eisenberg et al., 2001; Eisenberg et al., 2014). Denne
sammenhengen mellom foreldre og barns selvregulering sammenfaller med Morris og
medarbeideres (2007) teori om hvordan barn observerer og modellerer foreldres uttrykk og
kontroll over egne følelser. Det samsvarer også med tidligere empiri som finner assosiasjon
mellom foreldre og barns evne til regulering (Bridgett et al., 2015) på tvers av teoretiske
rammeverk og hvordan selvregulering er målt - eksempelvis i studier av innsatsstyrt kontroll
(Bridgett et al., 2011), kognitiv kontroll (Cuevas & Bell, 2010) og følelsesmessig
regulering/kontroll (Han & Shaffer, 2013) hos foreldre og barn.
Studien finner altså kobling mellom foreldres svekkede selvregulering av følelser og barns
overkontrollerte regulering (PAS-R). Imidlertid fremkommer det ikke sammenheng mellom
foreldreregulering og barns underkontroll (ECBI) eller responsinhibering (EGNG). Det kan
være ulike grunner til dette. Eksempelvis kan det være at måleinstrumentene DERS (foreldres
regulering) og PAS-R (barns overkontroll) ligger noe tettere opp mot hverandre konseptuelt,
ved at de i større grad tapper følelsesmessige aspekter ved selvregulering. Til tross for god
variasjon i utvalgets evne til responsinhibering målt ved EGNG viste resultatene ingen
signifikant sammenheng med foreldreregulering. Dette kan igjen skyldes et for lite utvalg.
Videre kan man se for seg at det også vil være enklere å finne korrelasjoner mellom to
foreldrerapporterte mål (Field, 2013), enn til et direkte atferdsmål på barn, slik som EGNG.
Samtidig er det etter vår kjennskap ingen studier som tidligere har undersøkt sammenhengen
mellom foreldres selvregulering av følelser (DERS) og EGNG, og fremtidige større studier
bør fortsette å utforske dette forholdet videre.
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Det kan videre tenkes at barna, i en strukturert testsituasjon som ved EGNG, vil anstrenge seg
mer for å prestere bedre i en laboratoriesetting, enn det de gjør hjemme. Dette kan eventuelt
forklare hvorfor man finner sammenheng mellom foreldrenes selvrapporterte selvregulering
og det foreldrerapporterte målet PAS-R, men ikke med direktemålet EGNG av barna.

4.2.2 Foreldres selvregulering av følelser medierer forholdet mellom
psykososiale livsbelastninger og barns selvregulering
Med bakgrunn i teori og empiri som belyser hvordan ulike foreldrefaktorer kan forklare
sammenhengen mellom livsbelastninger og barns psykiske fungering, forventet vi at foreldres
selvregulering av følelser ville mediere sammenhengen mellom livsbelastninger og barns
selvregulering (hypotese 3). Dette er en lite studert sammenheng som forskningsfeltet
etterlyser mer kunnskap om (se eks Bridgett et al., 2015; Crespo et al., 2017; Havighurst &
Kehoe, 2017). Resultatene støtter hypotesen og viser at foreldres svekkede evne til regulering
av egne følelser kan mediere effekten av psykososiale belastninger på overkontrollert
regulering hos barn. Et slikt resultat kan forstås innenfor ulike teoretiske rammeverk. Grant
og medarbeidere (2003) foreslår at negativ foreldrepraksis vil kunne mediere assosiasjoner
mellom ytre stressorer og barns psykiske fungering. Tidligere studier har pekt på ulike
foreldrefaktorer som mulige forklaringsvariabler for sammenhengen mellom psykososiale
livsbelastninger og barns selvregulering (Bariola et al., 2011; Lengua et al., 2014). Vi forstår
foreldres svekkede evne til regulering av egne følelser som å representere en form for negativ
foreldrepraksis (jfr. Grant et al., 2003). I tilknytning til dette belyser Havighurst og Kehoe
(2017) hvordan foreldre, når emosjonelt overveldet og stresset i møte med livsbelastninger,
vil kunne utvise svekket følelsesmessig reguleringsevne i familien og overfor barnet.
Resultatet fra vår studie understreker at påvirkningen fra livsbelastninger på barns
selvregulering går gjennom foreldres evne til å regulere sine følelser. Altså – i en familie med
opplevd livsbelastning, er nettopp foreldres evne til å følelsesmessig håndtere og kontrollere
seg selv av betydning for barnets evne til regulering (Morris et al., 2007).

4.2.3 Psykososiale livsbelastninger påvirker negativt foreldres
selvregulering av følelser
Som forventet indikerer resultatene at psykososiale livsbelastninger har sammenheng med
foreldres selvregulering av følelser. Vi finner at psykososiale livsbelastninger forklarer
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13.4 % av variasjonen i foreldreregulering. I tråd med vår hypotese finner vi at jo mer
belastning foreldrene opplever, jo dårligere er de i å regulere følelsene sine (hypotese 4).
Dette samsvarer med presentert litteratur, som belyser nettopp hvordan foreldre som står
overfor psykososiale belastninger vil være sårbare for ytterligere emosjonell overveldelse og
stress, i tillegg til hverdagsutfordringene som følger av det å være forelder (Havighurst &
Kehoe, 2017). Foreldres evne til å kontrollere og regulere egne følelser synes således å
svekkes i møte med livsbelastninger (Crandall et al., 2015; Maliken & Katz, 2013).
Resultater fra denne studien bekreftelser antagelsen om at foreldres følelsesmessige
regulering vil kunne påvirkes negativt i møte med livsbelastninger, som igjen kan ha
betydning for hvordan barn har det og videre evner å kontrollere og regulere seg i sin
hverdag.
Vi ønsket videre å undersøke hvorvidt foreldres symptomer på psykiske vansker og grad av
opplevd støtte fra partner kan forklare eller påvirke sammenhengen mellom livsbelastninger
og foreldres selvregulering av følelser, for å bedre forstå mekanismer bak effekten av
livsbelastninger på barnefamilier. I denne studien forstås foreldres selvrapportering om
symptomer på angst og depresjon som å beskrive opplevd psykisk stress i løpet av den siste
uken, der høyere rapportering anses som indikasjon på at livskvaliteten til forelderen er
negativt påvirket (Deane et al., 1992). I tråd med vår hypotese og basert på tidligere empiri
(Blair & Raver, 2012), finner vi at psykiske symptomer delvis medierer sammenhengen
mellom livsbelastninger og foreldreregulering. Den indirekte effektstørrelsen kan
karakteriseres som å være av medium størrelse (Kenny, 2017).
Det er sterk sammenheng mellom foreldres symptomer på psykisk stress og foreldres
svekkede følelsesmessige regulering også i vår studie (r=.63), som igjen bekrefter tidligere
forskning (Rutherford et al., 2015). Det er imidlertid interessant at foreldres psykiske
symptomer i vår studie viser seg å ha det sterkeste, unike bidraget til å forklare variasjon i
foreldres selvregulering av følelser, utover det livsbelastninger og sosial støtte forklarer
alene. Det blir tydelig at tilstedeværelse av psykiske symptomer – også lettere symptomer
som rapportert fra dette utvalget foreldre – i seg selv er en betydningsfull prediktor for
mangelfull følelsesregulering. Funnene støtter også teoretiske antagelser om hvordan
mangelfull følelsesregulering ser ut til å være grunnleggende mekanismer (og følgelig
implisert) ved emosjonelle vansker som angst og depresjon (Etkin, Prater, Hoeft, Menon, &
Schatzberg, 2010; Gross & Muñoz, 1995; Rutherford et al., 2015). Samtidig er det viktig å
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poengtere at vi finner en delvis medierende effekt, altså at effekten av livsbelastninger for
foreldres regulering av følelser ikke forsvinner helt selv om man kontrollerer for psykiske
symptomer. Det som har blitt fanget opp her tydeliggjør trolig en spennende sammenheng
mellom livsbelastninger og foreldreregulering.
Tidligere litteratur har pekt på hvordan opplevelse av sosial støtte fra betydningsfulle andre i
møte med belastning og stress kan ha betydning for hvordan mennesker påvirkes og
håndterer slike påkjenninger (Pilcher & Bryant, 2016). Forskning inkluderer ofte variabler
om sosial støtte som potensiell moderator mellom ytre belastning og psykisk fungering
(Cohen et al., 2015; Cohen & Wills, 1985; Uebelacker et al., 2013; Zhao et al., 2013), og
Grant og medarbeideres modell illustrerer også dette (2003). Denne studien har fokusert på
støtte fra partner. I tråd med Hayes´ (2013) argumentasjon om at modereringseffekter sjelden
kommer til syne i små utvalgsstørrelser, fant vi ikke signifikant modereringseffekt på 0.05nivå her. Likevel fremkommer interaksjonsleddet (livsbelastning x partnerstøtte) signifikant
på et 0.1-nivå (effektstørrelse = 8.5). Med et større utvalg er det nærliggende å tenke at
partnerstøtte kan moderere sammenhengen mellom psykososiale livsbelastninger og foreldres
følelsesmessige selvregulering. Det vil i så fall være i tråd med tidligere henvist empiri og
teori, og kan bidra til å tydeliggjøre på hvilken måte partnerstøtte spiller inn på forholdet
mellom livsbelastninger og foreldres selvregulering.
Oppsummert var hovedmålet vårt å undersøke psykososiale livsbelastningers betydning for
barns selvregulering, og betydningen av foreldres følelsesmessige regulering inn i denne
sammenhengen. I forhold til hypotesene støtter ikke resultatene antagelser om en direkte
sammenheng mellom psykososiale livsbelastninger og barns selvregulering, men kun mellom
barns overkontrollerte regulering og foreldres svekkede selvregulering. Imidlertid finner vi, i
tråd med presentert teori (Bronfenbrenner & Morris, 2006; Grant et al., 2003) og empiri, at
belastende erfaringer i livet indirekte vil kunne ha betydning for barns overkontrollerende
selvregulering, gjennom foreldres svekkede evne til kontroll og regulering av egne følelser
overfor de samme belastningene (hypotese 3). Sett fra den annen side, vil foreldres gode evne
til selvregulering av følelser kunne fremtre som en viktig beskyttende faktor (jfr. Riley &
Masten, 2005) for barns selvregulering i møte med vanskelige omstendigheter i livet. Dersom
foreldre evner å opprettholde gode reguleringsevner til tross belastninger, kan det få
avgjørende betydning for barnets videre psykologiske tilpasning og fungering (Sameroff,
2009), særlig med tanke på førskolealder som sensitiv periode for utvikling av selvregulering
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(McClelland & Tominey, 2014; Montroy et al., 2016; Zelazo et al., 2003). Resultatene peker
på hvordan foreldres regulering kan påvirkes negativt av psykososiale livsbelastninger, og
særlig gjennom økt opplevelse av symptomer på psykisk stress, som igjen kan ha sterk
innvirkning på hvordan de evner å regulere følelsene sine. Slike funn ser ut til å tydeliggjøre
viktige sammenhenger som annen forskning bør utforske videre.

4.3 Styrker og begrensninger ved studien
4.3.1 Styrker
Denne studien er et viktig bidrag for å belyse sammenhenger mellom livsbelastninger og
selvregulering hos barn, samt hvordan foreldres regulering av følelser virker inn på dette
forholdet – særlig fordi dette ikke har vært undersøkt tidligere. En styrke ved studien er at
kontekstuelle faktorers betydning for barns selvregulering ble undersøkt, noe som er
etterspurt i forskningsfeltet (Li et al., 2017; Platt et al., 2016). Videre så studien på
betydningen av støtte fra partner og psykiske symptomer for foreldres selvregulering i møte
med livsbelastninger, som også har blitt etterlyst i feltet (Pilcher & Bryant, 2016). Kunnskap
om dette kan bidra til å bedre forstå hvordan barn og foreldre påvirkes av livsbelastninger i
familien, som igjen kan ha viktige implikasjoner for forebyggende og klinisk arbeid.
En annen styrke ved studien er at vi inkluderte både direkte atferdsmål på barn (EGNG) og
foreldrerapporterte mål (PAS-R og ECBI) for å undersøke aspekter ved barns selvregulering.
Dette fremstår som et viktig bidrag for å bedre forstå barns selvregulering i møte med
livsbelastninger. Særlig fordi direkte atferdsmål er et mål på barns prestasjoner i et gitt
øyeblikk og er dermed sårbar for ytre påvirkninger i testsituasjonen, og foreldres rapportering
om barns selvregulering kan også være påvirket av skjevheter (Field, 2013; McClelland et al.,
2010). Ved å inkludere både direkte atferdsmål og foreldrerapporterte mål på barns
selvregulering ønsket vi å minimere begrensningene ved de enkelte målemetodene.
Resultatene viste medium effektstørrelser (indirekte effekt fra livsbelastninger til foreldres
selvregulering via psykiske symptomer, og indirekte effekt av livsbelastninger til barns
selvregulering via foreldres regulering) som gikk i forventet retning med henhold til tidligere
teori og empiri. De er derfor både teoretisk og empirisk interessante.

38

4.3.2 Begrensninger
Studien har også noen begrensninger. Siden studien baserer seg på data fra en pilotstudie var
utvalgsstørrelsen relativt liten (N=37). Dette gir naturlig nok begrensninger. Små utvalg
medfører utfordringer i forhold til statistisk styrke og type II-feil (at man konkluderer med at
det ikke er sammenheng mellom x og y, når det faktisk er en sammenheng) (Field, 2013).
Statistisk styrke synker ved små utvalg, og sannsynligheten for at type II-feil gir skjevheter i
resultatene øker. Det å ikke finne signifikante sammenhenger er derfor ikke ensbetydende
med at det ikke er sammenheng mellom variablene, men kanskje at effekten ikke var stor nok
til å bli funnet grunnet liten utvalgsstørrelse og skjevfordelt data.
Utvalget i studien kan være preget av skjevheter i forhold til selvseleksjon (Heckman, 1990).
Det kan tenkes at foreldre som melder seg har en spesiell interesse for forskning eller temaet i
prosjektet. Det kan tenkes at de som virkelig strever med store livsbelastninger eller
selvregulering ikke ville valgt å melde seg på. Begrensninger knytter seg ikke dermed bare til
at utvalget var lite, men at det også var homogent. Det var lite variasjon i variablene og
følgelig vanskelig å finne statistiske sammenhenger ved noen av analysene. Kontrollvariabler
for SØS ble heller ikke brukt i denne studien, ettersom alle deltagerne rapporterte høyt på
slike items. Dette kan også muligens forstås som tak-effekter (Bordens & Abbott, 2008), der
nyanser i variablene ikke fanges godt nok opp. Skalaer med flere svaralternativer ville
potensielt fått frem mer varians (DeVellis, 2012). Videre kan det tenkes at denne gruppen
foreldre (høy SØS) har en høyere terskel for å rangere en livsbelastning som svært
belastende. Dette kan gjøre at vi ikke godt nok fanger opp variasjonen i faktiske belastninger.
Videre kan man selvfølgelig ikke være sikker på at foreldrene forteller den fulle sannheten
ved selvrapportering. Skjevheter i forhold til sosial ønskverdighet er et problem i selvrapport
og spesielt på sensitive tema (Bordens & Abbott, 2008), slik rapportering om selvregulering
av følelser kan anses å være. Resultatene kan gjenspeile oppfatninger og holdninger foreldre
har om forventet selvregulering, mer enn faktisk selvregulering.
Dette er en tverrsnittstudie og statistiske analyser i denne studien var i hovedsak
regresjonsanalyser i SPSS, samt PROCESS, en regresjonsbasert metode. Regresjonsanalyser
er et ikke-eksperimentelt korrelasjonelt design som kan fortelle noe om sammenhengen
mellom variabler, men ikke belyse kausalitet (Bordens & Abbott, 2008). Dette kommer
spesielt av to utfordringer; tredjevariabelproblemet og retningsproblemet. Analysene kan
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ikke belyse kausalitet fordi det kan være andre konfunderende variabler som ikke
kontrolleres for eller måles, og som påvirker resultatene. Medierings- og
modereringsanalyser, som ble undersøkt i denne studien, er eksempler på
tredjevariabelforhold det ble kontrollert for. Andre tredjevariabelforhold som kunne vært
aktuelt å se på er individuelle faktorer ved barnet som eksempelvis genetiske og biologiske
faktorer, temperament og personlighet (Li et al., 2017; Rothbart et al., 2004; Sameroff, 2009).
Retningsproblemet innebærer at korrelasjonsstudier ikke kan fortelle oss hvilke av variablene
som forårsaker en endring (Bordens & Abbott, 2008). Vi kan ikke si med sikkerhet at
livsbelastninger er årsaken til dårligere selvregulering hos foreldre. Kan det være slik at de
med dårligere selvregulering får økte livsbelastninger (eks økt økonomiske vansker eller
ekteskapelige konflikter)? Er det slik at foreldres manglende evne til selvregulering
forårsaker barns svekkende selvregulering, eller er det motsatt? Gjennom videre forskning
med eksperimentelle design, kontroll på konfunderende variabler og/eller flere longitudinelle
studier kan man få ytterliggere kunnskap og forståelse om kausalitet på dette feltet.
Til slutt er måleinstrumentene av betydning for hvilke konklusjoner som kan trekkes fra
resultatene. Regresjonsanalyser antar at måleinstrumentene måles uten feilvarians. Dette
krever gode måleinstrumenter (Tabachnick & Fidell, 2013). I denne studien hadde vi god
reliabilitet på nesten samtlige skalaer. Det var kun partnerstøtte (.68) og psykiske symptomer
(.63) som hadde alfa under .70. En alfa over .80 er å foretrekke, selv om konvensjonelt er en
alfa over .70 ansett som akseptabelt (Pallant, 2013). Field (2013) hevder i midlertid at lavere
alfa kan aksepteres ved tidlige stadier i forskning og Kline (2013) mener at på grunn av
variasjon i konstruktene som måles i psykologiske fenomener kan lavere alfa være
akseptabelt. Likevel kan det tenkes at skalaen for partnerstøtte og psykiske symptomer, som
begge består av få items, ikke var optimale og at svakheter i måleinstrumentene kan ha
påvirket resultatene.

4.4 Implikasjoner av studien
Studiens resultater viser en indirekte sammenheng mellom tilstedeværelse av psykososiale
livsbelastninger og aspekter ved barns svekkede selvregulering, delvis forklart av foreldres
evne til å regulere egne følelser i møte med belastningene. Slike funn kan ha en rekke
implikasjoner for forebyggende og klinisk arbeid med barn og familier som står overfor ulike
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psykososiale livsbelastninger. Funnene peker på at foreldres følelsesmessige selvregulering
er med på å forklare i hvilken grad barns evne til selvregulering preges av omstendighetene
rundt dem. Dermed kan man argumentere for at foreldres egne følelsesmessige reaksjoner og
reguleringsevne i møte med belastende hendelser bør tematiseres og arbeides med konkret i
både psykisk forebyggende og klinisk sammenheng. Dette kan bidra til å utruste foreldre til å
være viktige buffere for sine barns psykiske tilpasning og fungering, også når det gjelder
evne til selvregulering (jfr. Bronfenbrenner & Morris, 2006; Platt et al., 2016).
Intervensjoner og tiltak som søker å fremme foreldres bevissthet rundt betydningen av
regulering av egne følelser, samt fokusere spesielt på slike ferdigheter når livet fører med seg
ekstra utfordringer, anses derfor nyttig. Tiltak bør også fokusere på å hjelpe foreldre å ivareta
egen psykisk og emosjonell helse (Havighurst & Kehoe, 2017; Rutherford et al., 2015). Slike
tiltak kan komme i ulike former, og nærliggende er foreldreveiledning med fokus på foreldres
selvregulering som kan og bør tilbys ved eksempelvis helsestasjoner eller andre
lavterskeltilbud for psykisk helse i kommuner rundt om i landet. Et slikt tiltak vil tenkes å
kunne ha universell forebyggende effekt (Major et al., 2011). Innstilt på Barn (Havighurst &
Kehoe, 2017) er ett foreldreprogram som søker å utruste foreldre med kunnskap og praktiske
verktøy for bedre selvregulering av følelser i møte med barn. Denne studien er en del av en
intervensjonsstudie som undersøker effekten av akkurat dette programmet. Elementer av
Innstilt på Barn, eller andre liknende foreldreveiledningsprogram, kan også benyttes i klinisk
sammenheng (eks spesialisthelsetjenesten) der man på unike måter vil kunne hjelpe foreldre,
og dermed også barn, som kanskje allerede har psykiske utfordringer knyttet til vanskelige
livssituasjoner. Å gi veiledning til foreldre om hvordan være gode selvreguleringsagenter
overfor sine barn, psykososiale livsbelastninger til tross, vil utfra denne studien tenkes å være
én virkningsfull måte å jobbe systemisk rundt barn.
Studiens resultat fører også med seg noen teoretiske og empiriske betraktninger og mulige
implikasjoner. Denne studien er blant få som har undersøkt sammenhengen mellom
psykososiale livsbelastninger, barns selvregulering og foreldres evne til regulering av egne
følelser. Her trengs mer forskning – både i norsk og internasjonal sammenheng. Tendensene
som ble fanget opp i denne pilotstudien bør utforskes videre i større utvalg, og i ulike grupper
– både kliniske og ikke-kliniske. Ikke minst vil det være interessant å undersøke disse
sammenhengene over tid. Selvregulering er dessuten et komplekst og sammensatt fenomen
som forstås og måles på ulike måter, og det oppfordres til videre forsøk på integrasjon av
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forskningsfeltet for å gi mer helhetlig forståelse av selvregulering i ulik kontekst – både i
møte med psykososiale livsbelastninger, ulike foreldreferdigheter og i barns liv generelt.
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5 Konklusjon
Denne studien hadde som hovedmål å undersøke sammenhenger mellom psykososiale
livsbelastninger og ulike aspekter ved barns selvregulering, og hvordan foreldres
selvregulering av følelser kan påvirke dette forholdet. Dette er en lite studert problemstilling,
og forskningsfeltet har etterlyst mer kunnskap her. Foreldres opplevelse av psykisk stress og
støtte fra partner ble undersøkt som faktorer ved foreldre som kan virke inn på deres evne til
selvregulering. Resultatene viste ingen direkte sammenheng mellom tilstedeværelse av
psykososiale livsbelastninger og barns selvregulering, uavhengig av hvordan selvregulering
ble målt (responsinhibering i EGNG, foreldrerapportering om overkontrollert eller
underkontrollert regulering i ECBI og PAS-R). Det fremkom imidlertid en sammenheng da vi
inkluderte foreldres selvregulering av følelser som mediator mellom livsbelastning og barns
overkontrollerte selvregulering (PAS-R). Resultatene viste her at foreldres svekkede
selvregulering av følelser hadde sammenheng med barns overkontrollerte regulering, og at
dette delvis kunne forklare en sammenheng mellom belastninger og barns overregulering.
Videre fant vi at psykososiale livsbelastninger påvirket foreldres evne til selvregulering av
følelser negativt, og at dette forholdet ble delvis mediert av foreldres psykiske symptomer.
Partnerstøtte fremkom ikke som moderator for sammenhengen mellom livsbelastninger og
selvregulering av følelser.
Basert på resultatene fra denne studien påvirkes aspekter ved barns selvregulering, både av
foreldres evne til å regulere sine følelser i seg selv, og i møte med belastende omstendigheter.
Dette er funn som bidrar til å forstå mer om barns selvregulering i ulike kontekster, og blir
dermed viktig kunnskap for både forskningsfeltet og for klinisk og forebyggende arbeid med
barn og foreldre.
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Vedlegg
Vedlegg 1: Illustrasjon av EGNG - mål på barns selvregulering.

Illustrasjon: 1 av 4 betingelser i EGNG, hvor Go-stimulus er nøytral og NoGo-stimulus er
sint. Prosentandelen av antall ganger barna trykket på et NoGo-stimulus (her: sint) utgir et
mål på falske alarmer (FA). Dette er et uttrykk for manglende responsinhibering og er et mål
på selvregulering i denne studien. Ansiktene ble vist i 1200 ms, mens interstimulus-intervall
(ISI) varierte tilfeldig mellom 1250 ms og 1750 ms.
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