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Sammendrag 

Forfattere: Ingrid Strømsrud Worren og Mina Løken 

Tittel: Evaluering av et emosjonsfokusert foreldreveiledningsprogram. Den første studien av 

Tuning in to Kids i Norge. 

Veiledere: Rune Flaaten Bjørk (hovedveileder) og Evalill Bølstad Karevold (biveileder) 

 

Bakgrunn: Tuning in to Kids (TIK) er et emosjonsfokusert foreldreveiledningsprogram som 

har som mål å øke emosjonssosialiseringsferdigheter til foreldre av førskolebarn. Programmet 

baserer seg på forskning som viser at foreldres emosjonssosialiserende stil og praksiser 

påvirker barns emosjonelle, sosiale og atferdsmessige utvikling. Denne studien er den første 

som undersøker effekten av Tuning in to Kids i Norge. Vårt hovedmål med denne studien er 

å se om foreldrene som deltar i foreldreveiledningsprogrammet Tuning in to Kids endrer 

foreldrestil, emosjonssosialiseringspraksis og empati sammenliknet med de som ikke 

gjennomgår programmet. Våre hypoteser er at foreldrene vil bli mer emosjonsveiledende og 

mindre emosjonsunnvikende i møte med barns følelser, mer støttende og mindre ikke-

støttende, oppmuntre barn mer til å uttrykke følelser, samt bli mer empatiske og mindre 

fortvilte.  

 

Metode: Denne studien er en del av pilotstudien «Innstilt på Barn» ledet av Evalill Bølstad 

Karevold ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Forfatterne av denne oppgaven 

har bidratt med testkoordinering og innsamling av data. Deltakere ble rekruttert fra en 

normalpopulasjon, gjennom barnehager i Oslo og Lørenskog. Utvalget ble fordelt i en 

kontrollgruppe (N=19) og en intervensjonsgruppe (N=21). Intervensjonsgruppa deltok på 

foreldrekurset Tuning in to Kids mellom måletidspunktene. Parent Emotional Style 

Questionnaire (PESQ) ble benyttet som mål på foreldres emosjonsveiledende og 

emosjonsunnvikende stil og empati. Støttende- og ikke-støttende reaksjoner, fortvilelse og 

oppmuntring til å uttrykke følelser ble målt gjennom Coping With Children´s Negative 

Emotions Scale (CCNES). Våre hypoteser ble besvart gjennom statistiske analyser utført i 

SPSS. En toveis mixed-between-within-subjects-ANOVA ble gjennomført for å undersøke 

om gruppetilhørighet hadde en effekt på foreldremålene (målt gjennom PESQ og CCNES) 

målt ved to tidspunkt (pretest og posttest). 
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Resultater og konklusjon: Vi fant en signifikant økning i emosjonsveiledende stil, empati 

og i oppmuntring til å uttrykke følelser i intervensjonsgruppa, sammenliknet med 

kontrollgruppa. I tillegg fant vi en signifikant nedgang i emosjonsunnvikende stil, støttende 

reaksjoner og ikke-støttende reaksjoner for både kontroll- og intervensjonsgruppa. Vi fant 

ingen signifikant endring i fortvilelse. Denne studien er et viktig bidrag i forskning på 

foreldreveiledning i Norge generelt, og på Tuning in to Kids spesielt. Vi anbefaler videre 

forskning på emosjonssosialisering og Tuning in to Kids i Norge. 
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Forord 

Begge forfatterne har stor interesse for både emosjoners økende rolle i psykologifeltet, samt 

forebyggende og helsefremmende arbeid, så å kunne være med i pilotstudien om Tuning in to 

Kids i Norge har vært midt i blinken. I tillegg til å skrive denne oppgaven, deltok vi i 

innsamlingen av data. Ingrid har vært koordinator for posttesten, og organisert testtider, 

foreldre og medarbeidere, i tillegg til at hun gjennomførte mange labtestinger som 

forskningsassistent. Mina bidro med mangfoldige timer på labben (som den mestdeltagende 

forskningsassistenten). Begge var også med på det ene foreldrekurset som ble gjennomført 

med kontrollgruppa. Involveringen i prosjektet har skapt inspirasjon og engasjement gjennom 

hele skriveprosessen. 

 

Vi har mange vi vil takke. Først og fremst: tusen hjertelig takk til hovedveileder Rune Flaaten 

Bjørk som har gitt oss stødig og god veiledning fra første labtesting til siste ord var skrevet. 

Takk for engasjement, dyktighet og lynrask responstid! Evalill Bølstad Karevold er leder for 

Tuning in to Kids-prosjektet på UiO, og har vært vår biveileder i denne prosessen. Tusen takk 

for ivaretakelse i hele forsknings- og oppgaveprosessen. Vi setter ekstra stor pris på at vi fikk 

delta på foreldrekurset du ledet i vår. Takk til Anne-Marie Halberg som ga oss stødig 

metodeveiledning da vi trengte det som mest. Kjære medstudenter Gry, Erika, Anette og 

Iren! Takk for at dere har vært så rause og delt av erfaringer med alt fra hypoteser til 

oppgaveskriving, og for mange hyggelige timer på labben, på møter og på foreldrekurs. 

Tusen takk Sophie Havighurst, grunnleggeren av Tuning in to Kids, for at du har tatt deg tid 

til å møte oss og svare på spørsmålene våre. Vi har satt stor pris på din varme og visdom. I 

tillegg: Tusen takk til foreldrene våre, for at dere har bidratt med støtte og gjennomlesning, 

og for at dere generelt er flotte foreldre.  

 

Tilslutt vil vi også takke de virkelige heltene i denne studien: de tøffe foreldrene og barna 

som har deltatt. Uten dere ville ikke noe av dette vært mulig. 
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1 Innledning  
Barna er fremtiden, og å sikre at de får en sunn og god utvikling er en av de viktigste 

oppgavene samfunnet har (Bøe, 2015). Foreldre er en av de mest sentrale bidragsyterne i 

barns tidlige utvikling (Siegler et al., 2017). Å være forelder regnes som privat, men samtidig 

er det i offentlighetens interesse å fremme et godt foreldreskap. I denne studien skal vi 

undersøke effekten av et emosjonsfokusert foreldreveiledningsprogram; Tuning in to Kids.   

 

De siste årene har forsknings- og terapifeltet fått økt i interesse for emosjoner, og for hvilken 

rolle manglende emosjonell kompetanse spiller i utviklingen av psykiske lidelser (f.eks. 

Trentacosta & Fine, 2010). Emosjonell kompetanse kan kort defineres som evnen til å forstå, 

uttrykke og regulere emosjoner (Eisenberg, Cumberland, & Spinrad, 1998; Halberstadt, 

Denham, & Dunsmore, 2001; Saarni, 1999), og er en sentral faktor i barnets senere 

tilpasning, sosial kompetanse, skoleprestasjoner og psykisk og fysisk helse (Eisenberg, 

Sadovsky, & Spinrad, 2005; Gottman & DeClaire, 1997; Pons, Lawson, Harris, & De 

Rosnay, 2003; Trentacosta & Fine, 2010). Barns emosjonelle kompetanse formes av både 

individuelle faktorer og samspillsfaktorer, hvor foreldres emosjonssosialisering er av stor 

betydning (Denham, Bassett, & Wyatt, 2015; Denham, Bassett, & Wyatt, 2007; Eisenberg, 

Cumberland, et al., 1998; Morris, Silk, Steinberg, Myers, & Robinson, 2007). 

Emosjonssosialisering er prosessen der individers standarder, ferdigheter, motiver, 

holdninger og atferd endres så de passer inn i det som sees på som ønskelig og passende for 

hans eller hennes nåværende eller fremtidige rolle i samfunnet (Siegler et al., 2017). 

Emosjonssosialiseringen foregår i alle sosiale relasjoner, for eksempel med omsorgsgivere, 

lærere og jevnaldrende; hvor foreldrerelasjonen er av de viktigste i den tidlige sosialiseringen 

(Grusec, 2002; Siegler et al., 2017). Sosialiseringen foregår ikke enveis, men transaksjonelt 

(Sameroff, 2009). Den er tilstede i all form hverdagskontakt barnet har med andre, og skjer 

både intensjonelt og ikke-intensjonelt (Denham et al., 2015).  

 

Foreldrestil, hvordan foreldrene tilnærmer seg barnas følelser, er en viktig del av denne 

sosialiseringen (f.eks. Havighurst, Wilson, Harley, & Prior, 2009). For eksempel har Gottman 

og kollegaers foreldrestiler, emosjonsveiledende og emosjonsunnvikende foreldrestil, vist seg 

å ha sammenheng med utvikling av barns emosjonelle kompetanse (Gottman & DeClaire, 

1997; Gottman, Katz, & Hooven, 1996; Gottman, Katz, & Hooven, 1997). En forelder med 

en emosjonsveiledende stil ser på barnets emosjoner som en mulighet for intimitet og læring, 
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validerer barnets emosjonelle opplevelse og hjelper barnet med å sette ord på følelsene 

(Gottman & DeClaire, 1997). En forelder med en emosjonsunnvikende stil har en tendens til å 

se barnets negative emosjoner som farlige eller uhåndterlige, og prøver å unngå at barnet skal 

kjenne på disse følelsene (Gottman & DeClaire, 1997). Den emosjonsveiledende stilen har en 

positiv sammenheng med barnets emosjonelle kompetanse (Denham et al., 2007; Eisenberg, 

Cumberland, et al., 1998; Katz, Maliken, & Stettler, 2012), og ser ut til å være forbundet med 

bedre kognitive ferdigheter, sterkere sosiale ferdigheter, mer prososial atferd og færre fysiske 

sykdommer hos barnet (Eisenberg, 2001; Eisenberg, Cumberland, et al., 1998; Gottman & 

DeClaire, 1997). Den emosjonsunnvikende foreldrestilen er negativt relatert til emosjonell 

kompetanse hos barnet (Denham et al., 2007; Eisenberg, Cumberland, et al., 1998; Katz et 

al., 2012). 

 

De spesifikke emosjonssosialiseringspraksisene foreldre har i møte med sine barns følelser, 

er også en viktig del av emosjonssosialiseringen. Emosjonssosialiseringspraksiser skjer i 

kontekst av en høyere ordens foreldrestil, og disse stilene og praksisene er påvirket av 

foreldres mål og verdier (Darling & Steinberg, 1993; Denham et al., 2015). Denham et al. 

(2015) foreslår på bakgrunn av Eisenberg, Cumberland, et al. (1998) sitt arbeid, at foreldre 

har tre former for spesifikke emosjonssosialiseringspraksiser: a) reaksjoner på barnets 

emosjoner, som enten er støttende eller ikke støttende, b) deres diskusjon, veiledning og 

oppmuntring til å snakke om følelser og c) hvordan emosjoner uttrykkes i familien; 

modellæring. Hver av disse mekanismene påvirker utviklingen av de spesifikke aspektene 

ved barns emosjonelle kompetanse: uttrykk, forståelse og regulering av følelser (Denham et 

al., 2015).  

 

En viktig del av foreldres stil og emosjonssosialiseringspraksis, er deres evne til å være 

empatiske i møte med barns emosjoner (Gottman & DeClaire, 1997; Havighurst et al., 2009). 

Empati kan kort beskrives som evnen til å føle det en annen føler (Batson, Fultz, & 

Schoenrade, 1987), og krever at man er nedregulert (Goleman, 1995) og kjenner lav grad av 

fortvilelse (Batson et al., 1987). Ifølge Gottman er empati fundamentet i en 

emosjonsveiledende foreldrestil (Gottman & DeClaire, 1997). I tillegg legger foreldres evne 

til empati grunnlaget for hvorvidt foreldre klarer å møte barna på en støttende og 

følelsesoppmuntrende måte (Fabes, Poulin, Eisenberg, & Madden-Derdich, 2002a).  
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Å hjelpe foreldre med å fremme emosjonsveiledning, empati, støttende og 

følelsesoppmuntrende praksiser kan være nyttig både på et individs- og samfunnsnivå, da 

emosjonell kompetanse er viktig for barns senere tilpasning og utvikling (Denham et al., 

2015; Eisenberg, Cumberland, et al., 1998). Forskere har foreslått at programmer som er 

ment å forebygge problemer og psykiske vansker hos barn, bør fokusere på 

emosjonsveiledende intervensjoner (f.eks. Shortt, Stoolmiller, Smith‐Shine, Mark Eddy, & 

Sheeber, 2010). Et foreldreprogram som gjør nettopp dette, er Tuning in to Kids. Tuning in to 

Kids er utviklet for å bygge førskolebarns emosjonelle kompetanse, ved å gjøre foreldre mer 

emosjonsveiledende, samt ved å bedre det emosjonelle båndet mellom foreldre og barn 

(Havighurst & Harley, 2007; Wilson, Havighurst, & Harley, 2012). Vi vil, som de første i 

Norge, undersøke effekten av dette emosjonsfokuserte foreldreveiledningsprogrammet. Målet 

med denne studien er å evaluere kvantitativt hvorvidt foreldre i et populasjonsbasert utvalg 

blir mer emosjonsveiledende og mindre emosjonsunnvikende etter endt Tuning in to Kids-

foreldrekurs. I tillegg ønsker vi å se om foreldres spesifikke emosjonssosialiseringspraksiser 

og evne til empati endrer seg. Vi vil i det følgende ta for oss Tuning in to Kids og de 

forskjellige emosjonssosialiseringsstilene og -praksisene som dette foreldrekurset forsøker å 

endre. Emosjoner og følelser skilles ofte fra hverandre som ulike konsepter, men i denne 

studien har vi valgt å bruke «emosjoner» og «følelser» synonymt. 

 

1.1 Foreldreveiledningsprogrammer 

I Norge i dag finnes det en rekke foreldreveiledningsprogrammer med ulikt fokus. I en 

rapport fra Fafo (Bråten & Sønsterudbråten, 2016) beskrives de fire mest aktuelle 

foreldreprogrammene i Norge. Disse fire er «International Child Development Programme» 

(ICDP), «Circle of Security» (COS1), «Marte Meo» og «De utrolige årene» (DUÅ1). DUÅ er 

primært et atferdsorientert program, mens de andre programmene er mer rettet mot 

tilknytning og utviklingsstøttende dialog (Bråten & Sønsterudbråten, 2016). Det er få studier 

av ICDP, COS, Marte Meo, DUÅ og andre foreldreveiledningsprogrammer i Norge, spesielt 

på et populasjonsbasert utvalg (Bråten & Sønsterudbråten, 2016). 

 

Kaminski, Valle, Filene, og Boyle (2008) finner i sin meta-analyse om 

foreldreintervensjoner, at foreldreprogrammene som er mest effektive i å forbedre atferd og 

tilpasning hos førskolebarn, er de som fokuserer på emosjonell kommunikasjon og positiv 

foreldre-barn-interaksjon. Emosjonsfokuserte foreldreveiledningsprogrammer er likevel lite 
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utbredt i Norge. Av det vi vet, er det kun gjort én studie av emosjonsfokuserte 

foreldreprogrammer i Norge før. Dette er en kvalitativ studie av foreldres opplevelse av 

relasjonen til egne barn etter et todagerskurs med emosjonsfokusert foreldreveiledning 

(EFFV) (Bøyum & Stige, 2017). Etter endt kurs rapporterte foreldrene økt forståelse for 

barnet sitt, større trygghet i foreldrerollen, en opplevelse av bedret relasjon på grunn av økt 

oppmerksomhet på følelser, og bedre kommunikasjon med barnet sitt (Bøyum & Stige, 

2017). Dette er lovende resultater, men behovet for mer forskning på emosjonsfokuserte 

programmer i Norge er markant. 

 

1.1.1 Tuning in to Kids (TIK) 

Havighurst og Harley (2007) utviklet det manualbaserte foreldreveiledningsprogrammet 

Tuning in to Kids (TIK) som noen av de første til å bruke den voksende teori- og empiribasen 

som knytter emosjonssosialisering til barneutfall (Havighurst, Wilson, Harley, Prior, & 

Kehoe, 2010). Vi vil i denne studien bruke «Tuning in to Kids» og «TIK» om hverandre. 

Programmet er rettet mot foreldre som har barn i førskolealder, da dette ifølge forskerne er et 

tidsrom hvor barns emosjonelle læring er spesielt mottakelige for påvirkning fra foreldre  

(Wilson et al., 2012). I tillegg til TIK har forskningsgruppa også utviklet programmene 

Tuning in to Toddlers (for barn fra ca. 1 til 3 år) (Lauw, Havighurst, Wilson, Harley, & 

Northam, 2014) og Tuning in to Teens (rettet mot barn fra ca. 10 til 13 år) (Kehoe, 

Havighurst, & Harley, 2014), som begge viser lovende resultater.  

TIK har fokus på foreldres emosjonssosialiseringspraksis og foreldrestil (Havighurst & 

Harley, 2007). Målet er at foreldrene skal utvikle en støttende og emosjonelt responsiv måte å 

være foreldre på (Havighurst et al., 2009). En sentral del av programmet består av å lære 

emosjonsveiledningsferdigheter til foreldrene, hvor fokus på empati, validering av barns 

opplevelser, støttende reaksjoner til barns negative emosjoner, og samtaler om emosjoner er 

viktig (Havighurst & Harley, 2007; Havighurst et al., 2010; Wilson et al., 2012). TIK 

fokuserer også på å bevisstgjøre foreldre deres meta-emosjonsfilosofi, deres tanker og 

følelser om følelser, samt å redusere unnvikende og ikke-støttende reaksjoner i møte med 

sine barns emosjoner (Havighurst & Harley, 2007). Dette er vist å ha en positiv innvirkning 

på barns emosjonelle kompetanse og atferd, i tillegg til å bedre foreldre-barn-forholdet 

(Havighurst & Harley, 2007). TIK består av seks foreldrekurs over seks uker, samt én 

oppfølging etter noen måneder. Hvert gruppemøte er på to timer og er ledet av to TIK-

sertifiserte gruppeledere. Hver gruppe består av 6-12 foreldre. Foreldrene lærer 
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emosjonssosialiseringsferdigheter gjennom ulike aktiviteter som psykoedukasjon, 

hjemmeaktiviteter, praktiske øvelser, rollespill og diskusjon i gruppa (Havighurst & Harley, 

2007).  

 

Tidligere studier av TIK er gjennomført på både på kliniske (Havighurst, Duncombe, et al., 

2015; Havighurst et al., 2013) og ikke-kliniske utvalg (Havighurst et al., 2009; Havighurst et 

al., 2010; Wilson et al., 2012; Wilson, Havighurst, & Harley, 2014). Forskerne finner at 

deltakelse i programmet fører til reduksjon i emosjonsunnvikende foreldrestil (f.eks. 

Havighurst et al., 2009; Havighurst et al., 2010) og praksis (Wilson et al., 2012, 2014); 

økning i emosjonsveiledende stil (f.eks. Havighurst et al., 2009; Wilson et al., 2014) og 

praksis (Wilson et al., 2012, 2014), og økning i foreldres empati (Havighurst, Duncombe, et 

al., 2015; Havighurst et al., 2013). TIK er også implementert og har vist lovende resultater i 

andre land, deriblant i Iran (Aghaie Meybodi, Mohammadkhani, Pourshahbaz, Dolatshahi, & 

Havighurst, 2017).  

 

Det er behov for mer forskning på foreldreprogrammer i Norge generelt, og implementering 

og forskning på emosjonsfokuserte foreldreprogrammer spesielt, særlig knyttet til et 

populasjonsbasert utvalg på førstelinjenivå. Tuning in to Kids Norge (N-TIK) fyller et behov 

i norsk foreldreveiledningskontekst, og denne studien representerer et viktig bidrag i henhold 

til evaluering og videre implementering av dette og andre emosjonsfokuserte 

foreldreveiledningsprogrammer i Norge. Vi vil i det videre gjennomgå viktige aspekter ved 

foreldres emosjonssosialisering som Tuning in to Kids forsøker å fremme: deres foreldrestil, 

emosjonssosialiseringspraksiser og empati.  

 

1.2 Foreldrestiler 

Foreldres oppdragelsesstil og hvordan den påvirker deres barn har lenge vært av interesse i 

barneforsknings- og populærlitteraturen. En foreldrestil kan sies å innebære holdninger mot 

barnet, som kommuniseres til barnet og skaper et emosjonelt klima der foreldres atferd 

uttrykkes (Darling & Steinberg, 1993). Becker (1964) og Schaefer (1959) beskrev foreldrestil 

som to uavhengige dimensjoner: ettergivende vs. restriktiv/kontroll, som refererer til 

mengden autonomi en forelder tillater barnet å ha, og varme vs. kulde/fiendtlighet, som 

referer til affekt mot barnet (Becker, 1964; Schaefer, 1959). Becker (1964) viste at de 

forskjellige kombinasjonene av trekk hos foreldrene, bidrar til ulike utfall hos barn. Varm-
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restriktiv og varm-ettergivende bidrar generelt til positive utfall, med unntak av manglende 

lydighet hos barn ved sistnevnte kategori (Becker, 1964). En fiendtlig-restriktiv stil er 

assosiert med sosial tilbaketrekking, krangling, sjenerthet og selv-aggresjon hos barnet, mens 

fiendtlig-ettergivende kan føre til aggresjon, kriminalitet og manglende lydighet (Becker, 

1964).  

 

Baumrind (1966, 1978, 1991) publiserte få år etter sin forskning på foreldrestiler, som var et 

viktig og banebrytende bidrag i utviklingen av oppdragelsesfeltet og forskningen rundt dette. 

Hun skilte mellom fire forskjellige foreldrestiler: autoritær (høy kontroll og kald), 

ettergivende (lav kontroll og varm), uinvolvert (lav kontroll og kald) og autoritativ (høy 

kontroll og varm) (Baumrind, 1978, 1991). Den autoritære forelderen prøver å forme, 

kontrollere og evaluere atferden og holdningene til barnet i tråd med et sett av standarder. 

Barn av foreldre som har en autoritær stil er mer misfornøyde, tilbaketrukne, og har 

manglende tillit til folk (Baumrind, 1978, 1991). Den ettergivende forelderen er ikke-

straffende, aksepterende og bekreftende overfor barnets impulser og handlinger. Denne 

forelderen prøver å bruke fornuft og manipulering, men ikke synlig makt, for å oppnå sine 

mål. Barn av mer ettergivende foreldre er mindre sosialt ansvarlige og lite uavhengige 

(Baumrind, 1978, 1991). Den uinvolverte forelderen gir lite respons og stiller få krav til sine 

barn. Denne forelderen strukturer eller monitorer ikke, og den støtter ikke, men kan aktivt 

avvise eller overse sine foreldreoppgaver. Barn av slike foreldre har de dårligste utfallene 

(Baumrind, 1991), med forstyrrete tilknytningsforhold, internaliserende og eksternaliserende 

problemer, og lave skoleprestasjoner (Siegler et al., 2017). Den autoritative forelderen på sin 

side, er varm, men holder seg til saken og korrigerer barnets atferd på en rasjonell måte, samt 

forklarer bakgrunnen for sine handlinger. Barn med autoritative foreldre er mer sosialt 

ansvarlige og uavhengige (Baumrind, 1978, 1991), og klarer seg generelt bedre på de fleste 

områder i livet (Siegler et al., 2017). 

 

Forskningen på foreldrestiler og barns utvikling har tradisjonelt sett fokusert på foreldres 

varme, læringsstil og disiplinerende tilnærming (Havighurst & Harley, 2007; Katz et al., 

2012). Ifølge Havighurst og Harley (2007) ser ikke de to sistnevnte aspektene ved foreldres 

sosialisering ut til å hjelpe barn i å utvikle emosjonell kompetanse. 

Sosialiseringsdimensjonene som Becker (1964), Schaefer (1959) og Baumrind (1966, 1978, 

1991) fokuserer på, har også blitt kritisert for ikke å gi konkrete retningslinjer rundt hva 

foreldre kan gjøre i ulike situasjoner (Gottman et al., 1996). For å imøtekomme de tidligere 
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teorienes mangler, fremmet Gottman og hans kollegaer sin egen modell om foreldrestil, 

(Gottman et al., 1996). Når vi i det følgende bruker «foreldrestil», referer dette til Gottmans 

foreldrestiler hvis ikke annet blir spesifisert. 

   

1.3  Emosjonsveiledende og emosjonsunnvikende 

foreldrestil  

Gottman og kollegaer presenterte et rammeverk for foreldrestiler som de mente var mer 

konkret og hadde et mer eksplisitt emosjonsfokus, inspirert av blant annet Haim Ginott 

(Gottman & DeClaire, 1997; Gottman et al., 1996; Gottman et al., 1997). Barns utvikling av 

emosjonelle ferdigheter og kompetanse hadde på dette tidspunktet fått økt oppmerksomhet i 

litteraturen, da denne evnen hadde vist seg å ha betydning for de fleste områder i livet (f.eks. 

Goleman, 1995; Gottman & DeClaire, 1997). Gottman og hans kollegaer fremmet ideen om 

at foreldre har emosjonelle stiler i møte med sine barn, som bidrar i utviklingen av barnas 

emosjonelle kompetanse og utvikling generelt.  

 

 Ifølge Gottman og kollegaer kan foreldre grovt sett deles i to kategorier: de som gir barna 

sine veiledning i møte med emosjoner, og de som i mindre grad gjør det. De førstnevnte har 

en emosjonsveiledende stil («emotion coaching parenting style»). Dette er ifølge Gottman 

den optimale måten å fremme adaptiv læring av emosjoner og dermed utvikling av 

emosjonell kompetanse hos barna (Gottman & DeClaire, 1997). Videre mente Gottman at de 

som ikke har en emosjonsveiledende stil, hovedsakelig faller innenfor tre kategorier: de 

emosjonsdømmende («emotion disapproving parenting style»), de emosjonsettergivende 

(«emotion Laissez-Faire parenting style») og de emosjonsunnvikende («emotion dismissing 

parenting style») (Gottman & DeClaire, 1997). Alle foreldre kan veksle mellom ulike stiler 

avhengig av tid, sted og situasjon. Til tross for dette, finner forskerne at foreldre ofte heller 

mer mot én stil enn de andre. Dette igjen påvirker hvordan de møter sine barns emosjoner, og 

i forlengelsen av dette – hva slags utviklingsvei deres barn får (Gottman & DeClaire, 1997). I 

tråd med tidligere forskning (f.eks. Havighurst, Duncombe, et al., 2015; Havighurst et al., 

2013; Havighurst et al., 2009; Havighurst et al., 2010; Lagacé‐Séguin & Coplan, 2005; 

Wilson et al., 2012, 2014) vil vi i denne oppgaven hovedsakelig fokusere på 

emosjonsveiledende og emosjonsunnvikende foreldrestil, da disse synes å være de mest 

dominerende.  
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Gottman og kollegaer mener at foreldres stiler henger sammen med foreldrenes egne tanker 

og følelser om følelser (Gottman et al., 1996; Gottman et al., 1997). De foreslår at foreldre 

har ett organisert sett av tanker, holdninger og følelser rundt deres egne og deres barns 

følelser (Katz et al., 2012). Dette omtaler forfatterne som foreldres meta-emosjonsfilosofi. 

Meta-emosjonsfilosofien er formet av foreldrenes egen oppvekst og deres families reaksjoner 

på følelser (Gottman et al., 1997). De har en hypotese om at foreldres meta-emosjonsfilosofi 

former hvordan foreldre responderer på følelser, og hvordan de resonnerer rundt disse 

responsene (Gottman et al., 1996; Gottman et al., 1997). Dette igjen påvirker hva slags stil 

foreldrene har i møte med sine barns følelser – og hva de gjør i praksis. 

 

1.3.1 Emosjonsveiledende foreldrestil  

Emosjonsveiledning hjelper barn til å forstå de forskjellige følelsene de opplever, hvorfor de 

oppstår og hvordan de skal takle dem (Gottman et al., 1996; Gottman et al., 1997). 

Emosjonsveiledning bygger på premisset om at følelser som sinne, frykt, tristhet, glede og 

avsky er medfødte, universelle og veileder atferd på en hensiktsmessig måte for å sikre 

overlevelse (Gus, Rose, & Gilbert, 2015). Emosjonsveiledningsstilen kan oppsummeres i fem 

steg, som alle er sentrale i foreldreprogrammet Tuning in to Kids (Havighurst & Harley, 

2007). Emosjonsveiledende foreldre er 1) bevisst på barnets følelser, 2) ser på barnets følelser 

som en mulighet for intimitet og læring, 3) bekrefter, validerer og har empati med barnets 

følelser, 4) hjelper barnet å sette ord på følelser og 5) hjelper barnet å løse problemer, samt 

setter grenser, når nødvendig (Gottman & DeClaire, 1997). Dette er en foreldrestil som alle 

foreldre har potensiale for å tilegne seg, uavhengig av evner, sosioøkonomisk status og 

oppvekst, da dette er ferdigheter mange allerede bruker i par- og vennerelasjoner (Gottman & 

DeClaire, 1997).   

 

Ifølge Gottman og DeClaire (1997) er emosjonsveiledende foreldre bevisste egne og sine 

næres emosjoner. De tenker at alle følelser, inkludert negative følelser, er meningsfulle og 

viktige. Disse foreldrene oppmuntrer barna sine til å uttrykke følelser og er tålmodige i møte 

med disse. Dette betyr ikke at emosjonsveiledende foreldre tillater all form for atferd 

tilknyttet følelser, men veileder barna sine i måter å uttrykke og håndtere følelsene sine på, 

samt setter grenser for atferd når nødvendig. De tyr ikke til problemløsning med en gang, 

men møter og validerer følelsen først, hjelper barna å forstå hvilke følelser de har, for deretter 
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å hjelpe dem å løse situasjonen hvis nødvendig. Emosjonsveiledende foreldre er heller ikke 

redd for å vise egne følelser. Et eksempel på en emosjonsveiledende foreldrestil slik det 

brukes i TIK-foreldrekurset (Havighurst & Harley, 2007), er: 

 

Pappa: Hva er i veien? 

Sara: Bildet mitt er stygt. 

Pappa: La meg se. Sara, det er et vakkert bilde. Hva er det som er feil med det? 

Sara: Det er ikke noe bra. Annas bilde var mye bedre... 

Pappa: Hmm… Så du føler deg litt skuffet over at bildet ditt ikke er like bra som 

Annas? 

Sara: Ja. 

Pappa: Det er frustrerende når du prøver skikkelig hardt og så tenker du at bildet ditt ikke er 

skikkelig bra. Jeg blir også lei meg når jeg ikke gjør det så bra som jeg vil.  

Sara: Mmm. Men hun likte ikke bildet sitt, hun heller.  

Pappa: Åh, så det høres ut som dere begge var litt skuffet over bildene deres. Var det andre 

ting i barnehagen som du tenker at du gjorde det greit på i dag?  

Sara: Ja, jeg var først ferdig med å rydde opp all malingen og Wendy sa at det var veldig bra. 

Pappa: Åh, det er flott.  

Sara: Ja. 

Pappa: Bra jobba! 

 

En emosjonsveiledende foreldrestil har vist seg å være forbundet med en rekke positive utfall 

hos barn. Barn med emosjonsveiledende foreldre har høyere sosial kompetanse og har bedre 

vennerelasjoner enn barn som har emosjonsunnvikende foreldre (f.eks. Denham, Mitchell-

Copeland, Strandberg, Auerbach, & Blair, 1997; Gottman et al., 1996). Barn med 

emosjonsveiledende foreldre har også bedre fysisk og psykisk helse, gjør det bedre på skolen, 

har mindre atferdsproblemer og mindre sannsynlighet for å bli utsatt for vold, selv når man 

kontrollerer for IQ (f.eks. Eisenberg, Cumberland, et al., 1998; Gottman & DeClaire, 1997). 

De har også bedre evne til emosjonsregulering (f.eks. Dunsmore, Booker, & Ollendick, 2013; 

Ramsden & Hubbard, 2002; Shipman et al., 2007), og er flinkere til å roe seg etter stress og 

fortsette med mer produktiv aktivitet tross å ha vært stresset (Gottman & DeClaire, 1997; 

Gottman et al., 1996). Disse barna har bedre emosjonell kompetanse, som fører til at de klarer 

seg bedre på de fleste livsområder (f.eks. Gottman & DeClaire, 1997; Havighurst et al., 2009; 

Katz et al., 2012).  
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1.3.2 Emosjonsunnvikende foreldrestil  

Ifølge Gottman og DeClaire (1997) synes foreldre med en emosjonsunnvikende foreldrestil at 

negative følelser er vanskelige og farlige, og vil helst unngå at barnet deres skal kjenne på 

disse følelsene. De er gjerne sensitive foreldre med gode intensjoner, men ender likevel opp 

med å unngå, overse eller trivialisere barns negative emosjoner. Disse foreldrene vil at 

barnets følelser skal gå raskt over, og bruker distraksjoner for å unngå følelsen hos barnet 

(Gottman et al., 1996). En følge av en emosjonsunnvikende foreldrestil er at barnet lærer at 

følelser er uviktige, upassende eller feilaktige (Gottman & DeClaire, 1997). Barnet kan få en 

opplevelse av at det er noe galt med seg på grunn av hva det føler, og vil ofte ha 

vanskeligheter med å regulere sine egne emosjoner  (Gottman & DeClaire, 1997). Et 

eksempel på en emosjonsunnvikende foreldrestil, slik det læres bort i TIK-kurset (Havighurst 

& Harley, 2007), er: 

 

Pappa: Hva er i veien? 

Sara: Bildet mitt er stygt. 

Pappa: La meg se. Sara, det er et vakkert bilde. Hva er det som er feil med det? 

Sara: Det er ikke noe bra. Annas bilde var mye bedre... 

Pappa: Å ikke vær tåpelig kjære. Bildet ditt er like bra som hennes, det er jeg sikker på. 

Sara: .... 

Pappa: Kom igjen, la oss lese en bok. Dette går bra.  

Sara: Neei. Jeg vil ikke! (Hun går ut av rommet)  

 

En emosjonsunnvikende foreldrestil er en risikofaktor for eksternaliserende vansker, og har 

negativ sammenheng med emosjonell kompetanse (Katz et al., 2012; Lunkenheimer, Shields, 

& Cortina, 2007). For eksempel har studier vist at emosjonsunnvikende foreldrestil er relatert 

til atferdsvansker hos barnet (Lagacé‐Séguin & Coplan, 2005). I tillegg har studier vist at 

denne formen for foreldrestil er forbundet med utrygg tilknytning mellom barnet og 

forelderen (Chen, Lin, & Li, 2012). 

 

1.4  Emosjonssosialiseringspraksiser   

Foreldres meta-emosjonsfilosofi og stil påvirker hva foreldre gjør i praksis (Eisenberg, 

Cumberland, et al., 1998; Johnson, Hawes, Eisenberg, Kohlhoff, & Dudeney, 2017). Det er 

som nevnt innledningsvis, minst tre måter disse emosjonssosialiseringspraksisene kommer til 

uttrykk: a) gjennom foreldres reaksjoner på barnets emosjoner, som enten er støttende eller 
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ikke støttende, b) gjennom deres diskusjon, veiledning og oppmuntring til å snakke om 

følelser og c) gjennom hvordan emosjoner uttrykkes i familien; modellæring (Denham et al., 

2015; Eisenberg, Cumberland, et al., 1998). Disse formene for emosjonssosialiseringspraksis 

er relatert til positive utfall hos barnet, blant annet økt emosjonell kompetanse (Eisenberg, 

Cumberland, et al., 1998; Fabes et al., 2002a) og bedre sosiale ferdigheter (Baker, Fenning, & 

Crnic, 2011). Ifølge Siegler og kollegaer har de to førstnevnte praksisene en mer eksplisitt 

påvirkning på barns emosjonelle utvikling enn den sistnevnte, som fungerer mer implisitt 

(Siegler et al., 2017).  

 

1.4.1 Støttende og ikke-støttende reaksjoner 

Barns emosjoner utløser ofte en reaksjon fra foreldre (Denham & Kochanoff, 2002). Man kan 

grovt sett skille mellom to ulike typer reaksjoner på barns følelser: støttende eller ikke-

støttende reaksjoner (Denham et al., 2015; Eisenberg, Cumberland, et al., 1998). Reaksjoner 

kan være i form av atferd, emosjonell oppmuntring eller straff ved spesifikke følelser 

(Eisenberg, Fabes, & Murphy, 1996; Eisenberg et al., 1999), og er assosiert med hvordan 

barn uttrykker følelser (Eisenberg et al., 1999). Foreldres reaksjoner på barns emosjoner kan 

forme barnets emosjonelle respons, og påvirke barnets mobilisering av emosjonelle ressurser 

i sosiale situasjoner der de er alene (Denham et al., 1997). Forskningen har så langt fokusert 

på sosialiseringen av negative følelser som frykt, sinne, og tristhet, ettersom disse følelsene 

tenkes å gi en større mulighet for intimitet og læring enn positive følelser (Johnson et al., 

2017; Lunkenheimer et al., 2007; Ramsden & Hubbard, 2002). I tillegg kan de negative 

følelsene være mer relevante for utviklingen av selvreguleringsferdigheter (Johnson et al., 

2017; Lunkenheimer et al., 2007; Ramsden & Hubbard, 2002). Foreldreprogrammet Tuning 

in to Kids retter også størst fokus mot foreldres reaksjoner på negative følelser, med 

bakgrunn i at det er slike følelser som foreldre og barn tilsynelatende har størst problemer 

med (Havighurst & Harley, 2007).  

 

Støttende reaksjoner. Støttende reaksjoner er rettet mot å håndtere kilden til stress eller 

adressere emosjonell fortvilelse hos barnet (Fabes et al., 2002a). For eksempel vil en 

støttende forelder prøve å møte barnets problem på en emosjonelt responsiv måte (Havighurst 

& Harley, 2007). Støttende reaksjoner hos foreldrene bidrar til at barnet kan utforske egne 

følelser og hendelser knyttet til følelsene (Eisenberg, Cumberland, et al., 1998). Dette gjør at 

de kan lære å regulere følelser og håndtere vanskelige situasjoner på en bedre måte 
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(Eisenberg, Cumberland, et al., 1998). Støttende reaksjoner er assosiert med positive utfall 

hos barn, som økt emosjonell kompetanse, prososial atferd, sosial kompetanse, 

samarbeidsevne og evne til empati (Denham et al., 1997; Fabes et al., 2002a).  

 

Ikke-støttende reaksjoner. Ikke-støttende reaksjoner er negative, straffende og 

minimerende reaksjoner (Fabes, Eisenberg, & Bernzweig, 1990). Foreldrene bruker straff for 

å unngå å håndtere negative følelser (Eisenberg, Cumberland, et al., 1998). Et eksempel på 

minimerende reaksjoner er når foreldre deevaluerer barnets problem eller reaksjon (Fabes et 

al., 1990). Foreldres ikke-støttende reaksjoner kommer i hverdagen ofte som respons på 

vanskelige følelser hos barnet, typisk knyttet til sinne eller tristhet. Slike ikke-støttende 

reaksjoner er assosiert med negative sosiale og emosjonelle utfall hos barnet (Eisenberg, 

Cumberland, et al., 1998). Straffende og minimerende reaksjoner hos foreldrene er assosiert 

med at barnet viser lite konstruktiv håndtering og unngåelse i konflikt med jevnaldrende, lave 

nivåer av sosial kompetanse og empati, mer eksternaliserende og internaliserende vansker, 

samt emosjonell dysregulering (Eisenberg et al., 1996; Eisenberg et al., 1999; Engle & 

McElwain, 2011; Fabes, Poulin, Eisenberg, & Madden-Derdich, 2002b).  

   

1.4.2 Oppmuntring til å uttrykke følelser 

Foreldre kan oppmuntre barn til å uttrykke følelser implisitt gjennom modellæring, og 

eksplisitt gjennom diskusjon og veiledning (Siegler et al., 2017). Begge formene for 

følelsesoppmuntring er knyttet til positive utfall hos barnet, som for eksempel økt emosjonell 

kompetanse (Denham et al., 2015). De er også begge sentrale i Tuning in to Kids-kurset 

(Havighurst & Harley, 2007). 

 

Foreldre oppmuntrer implisitt ved å være modeller for barnet sitt, og hvordan og når foreldre 

uttrykker følelser gir viktig informasjon til barnet. Å samtale om emosjoner spiller en viktig 

rolle i barns utvikling av emosjonell kompetanse (Havighurst & Harley, 2007), da det 

emosjonelle klimaet i familien; hvordan det snakkes med og om følelser, er viktig for barns 

emosjonelle utvikling (Gottman et al., 1996). Barn prosesserer og følger konstant med på 

andres emosjonelle atferd, og inkorporerer læringen inn i deres eget emosjonsuttrykk 

(Denham et al., 2007). Foreldres emosjonsuttrykk har sammenheng med barns opplevelse og 

uttrykk av emosjoner (Valiente et al., 2004). Foreldres positive emosjonsuttrykk mot barnet 

er knyttet til bedre sosiale utfall hos barn i barnehage og tidlig skolealder (Denham & Grout, 
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1993; Denham et al., 1997; Isley, O'neil, Clatfelter, & Parke, 1999). I motsatt fall er det 

funnet en sammenheng mellom foreldre som viser mye negative emosjonsuttrykk i samspill 

med barnet og dårligere forhold til jevnaldrende og vansker med å vise positive følelser på 

skolen (Boyum & Parke, 1995; Denham & Grout, 1993; Denham et al., 1997).  

 

Foreldre oppmuntrer eksplisitt til å uttrykke følelser ved å rette oppmerksomhet mot, validere 

og klargjøre barnets følelser (Denham et al., 2015). Foreldre oppmuntrer også ved å hjelpe 

barnet med å reagere på følelser på en autentisk og regulert måte (Denham et al., 2015). Barn 

som vokser opp med å diskutere følelser i familien ved 2-3-årsalder viser bedre forståelse for 

følelser opp mot 6-årsalder (Dunn, Brown, & Beardsall, 1991; Dunn, Brown, Slomkowski, 

Tesla, & Youngblade, 1991). Eisenberg, Cumberland, et al. (1998) påpeker at sammenhengen 

følelsesoppmuntring har med positive utfall, varierer etter hvordan foreldre skiller mellom 

sosialt akseptable og uakseptable emosjonsuttrykk, og om det kombineres med måter å lære 

barnet å håndtere følelser på. Oppmuntring til å uttrykke følelser er med andre ord nært 

knyttet til en emosjonsveiledende foreldestil, hvor det å hjelpe barnet med å sette ord på 

følelser, er det fjerde steget (Gottman & DeClaire, 1997). 

 

1.5 Empati og fortvilelse 

Å kunne validere og være empatisk med ens barns følelser er det tredje steget i 

emosjonsveiledning, som beskrevet av Gottman og kolleger (Gottman & DeClaire, 1997; 

Havighurst et al., 2009). Ifølge Gottman er empati selve grunnlaget for emosjonsveiledning, 

og i forlengelsen av dette, fundamentet bak effektiv oppdragelse (Gottman & DeClaire, 

1997). Empati kan forstås som en andre-orientert emosjonell respons fremmet av, og 

kongruent med, opplevelsen av hvordan en annen har det (Batson et al., 1987). Det handler 

altså om evnen til å kunne sette seg inn i et annet menneskets ståsted, og kunne kjenne på 

kongruente følelser som er mer andrefokusert enn selvfokusert (Batson et al., 1987). Empati-

relaterte følelser danner grunnlag for prososial atferd (Eisenberg, Fabes, & Spinrad, 1998). 

Dette er en av de viktigste relasjonelle evnene vi lærer oss gjennom livet, og er spesielt viktig 

i foreldrerollen. For eksempel er manglende evne til å være empatisk og oppmerksom på 

barnets behov, samt manglende evne til å respondere på disse behovene på en passende måte, 

et kjent trekk blant mishandlende foreldre (Bavolek, Kline, McLaughlin, & Publicover, 

1979).  
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Det har blitt hevdet at det å føle empati for noen i nød vekker altruistiske motiver for å dempe 

denne nøden, en hypotese som ofte blir kalt ”empati-altruisme-hypotesen” (Batson, Ahmad, 

Lishner, & Tsang, 2002). Hypotesen sier at jo mer empati man føler for en person i nød, jo 

mer altruistiske motiver vil man ha for å dempe denne nøden (Batson et al., 2002).  

Ifølge Batson et al. (1987) finnes det minst to distinkte typer av kongruente emosjonelle 

responser når man opplever at en annen er i nød: at man blir fortvilet («distressed»), ved at 

man for eksempel kjenner at man er skremt, opprørt, bekymret, forstyrret eller frustrert, eller 

man får følelser av empati, ved at man blir rørt, kjenner på medfølelse eller varme. Batson et 

al. (1987) fant at disse to emosjonelle responsene hadde forskjellige motivasjonelle 

konsekvenser, hvor personer som opplevde fortvilelse og frustrasjon fikk mer egoistiske 

motiver, mens personer som kjente på empati opplevde mer altruistiske motiver. Ifølge 

Goleman (1995) krever empati at man er nedregulert, at man er rolig og mottakelig nok til å 

kunne fange opp andres subtile signaler som legger grunnlaget for empatien. Hvis hjernen er 

overfylt med sterke emosjoner, slik som under fortvilelse og frustrasjon, vil det være 

minimalt med rom for empati (Goleman, 1995). Fortvilelse kan dermed være relatert til 

redusert evne til emosjonsregulering hos forelderen (Eisenberg, Cumberland, et al., 1998). 

Forskning gir støtte til at empati og fortvilelse er forbundet. For eksempel fant Mehrabian, 

Young, og Sato (1988) at foreldres empati var assosiert med sensitiv omsorgsatferd og 

mindre fortvilelse i møte med barnegråt. I tillegg er disse relatert til utfall hos barnet, hvor 

empati hos forelderen blant annet er positivt relatert til prososial atferd hos barnet, mens 

fortvilelse er negativt relatert (Eisenberg, Fabes, et al., 1998).  

 

Foreldres opplevelse av empati og fortvilelse vil påvirke deres stil og hva de gjør i praksis. 

Sannsynligvis er alle disse sosialiseringsfenomenene relaterte, men ikke overlappende, 

konstrukter (Denham et al., 2015), som interagerer i å påvirke barns emosjonelle utvikling. 

Emosjonsveiledende foreldre kjenner mer empati for barna sine når de er emosjonelle 

(Gottman & DeClaire, 1997), og dette er sannsynligvis en av grunnene til at de nettopp klarer 

å møte deres barns følelser på en empatisk og validerende måte. Emosjonsunnvikende 

foreldre på sin side unngår i større grad sine barns emosjoner, muligens på grunn av deres 

egen opplevelse av frustrasjon og fortvilelse i møte med sine barns emosjoner. Dette henger 

trolig sammen med deres meta-emosjonsfilosofi og deres egen evne til å regulere seg selv 

ned. Foreldres evne til å regulere seg selv er sentralt for å kunne oppleve mer personlig 

kontroll og mestring i foreldrerollen (Sanders & Mazzucchelli, 2013). Foreldre med god 

selvregulering viser mer sensitiv omsorg og fremmer gode selvreguleringsevner hos egne 
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barn (Sanders & Mazzucchelli, 2013). I tillegg har foreldres evne til empati vist seg å være 

viktig for de ulike emosjonssosialiseringspraksisene. For eksempel fant Fabes et al. (2002a) 

at selvrapportert empatisk bekymring og perspektivtaking var signifikant relatert til støttende 

reaksjoner og følelsesoppmuntring. Empatisk bekymring på sin side var negativt relatert til 

ikke-støttende reaksjoner, og perspektivtaking var negativt relatert til straffende responser.  
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1.6 Forskningsspørsmål og hypoteser 

Tuning in to Kids er et foreldreprogram som retter seg mot å fremme foreldres 

emosjonsveiledende stil, støttende reaksjoner, følelsesoppmuntring og empati, samt å 

redusere unnvikende stil, ikke-støttende reaksjoner og fortvilelse (Havighurst & Harley, 

2007). Vårt mål er å se om foreldrene som deltar i foreldrekurset Tuning in to Kids får en mer 

emosjonsveiledende foreldrestil, sammenliknet med de som ikke gjennomgår programmet 

mellom måletidspunktene. I tillegg ønsker vi å undersøke om foreldres 

emosjonssosialiseringspraksiser og empati endrer seg. Vi ønsker å teste følgende hypoteser:  

 

Hypotese 1. Foreldrene som gjennomfører foreldrekurset Tuning in to Kids vil ha en 

signifikant økning i emosjonsveiledende foreldrestil og nedgang i emosjonsunnvikende 

foreldrestil, sammenliknet med kontrollgruppa.  

 

Hypotese 2. Foreldrene som gjennomfører foreldrekurset Tuning in to Kids vil ha en 

signifikant økning i støttende reaksjoner og en nedgang i ikke-støttende reaksjoner, 

sammenliknet med kontrollgruppa.  

 

Hypotese 3. Foreldrene som gjennomfører foreldrekurset Tuning in to Kids vil ha en 

signifikant økning i hvor mye de oppmuntrer barna sine til å uttrykke følelser, sammenliknet 

med kontrollgruppa.  

 

Hypotese 4. Foreldrene som gjennomfører foreldrekurset Tuning in to Kids vil ha en 

signifikant økning i empati, og en nedgang i fortvilelse, sammenliknet med kontrollgruppa. 
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2 Metode 

2.1 Bakgrunn 

Data er hentet fra «Innstilt på barn», som er en pilotstudie av en større RCT-studie kalt 

«Norwegian Tuning in to Kids» (N-TIK). Begge studiene er under ledelse av Evalill Bølstad 

Karevold, UiO. Pilotstudien er en effektstudie («efficacy study»), da den gjøres under 

kontrollerte forsøksbetingelser med N-TIK-grunnlegger Sophie Havighurst og N-TIK-leder 

Evalill Bølstad Karevold som gruppeledere (Hem, Gjersvik, & Bretthauer, 2014). Den større 

RCT-studien N-TIK vil være en effektivitetsstudie («effectiveness study»), ettersom den vil 

bli gjennomført i vanlig klinisk praksis (Hem et al., 2014). Begge studiene evaluerer 

foreldreveiledningsprogrammet Tuning in to Kids på et normalutvalg i en norsk kontekst.  

 

2.2 Prosedyre 

Familier ble rekruttert til pilotstudien «Innstilt på barn» via barnehagen. Prosjektleder 

kontaktet 16 barnehager i Oslo-regionen og 1 i Lørenskog. Alle barnehagene som ble 

kontaktet viste interesse for studien, og lederne i barnehagene distribuerte informasjonsskriv 

og interesseskjema til foresatte som hadde barn i førskolealder. Foreldre som fylte ut 

interesseskjemaet ble kontaktet av en prosjektmedarbeider. Deltagerne fikk utdelt 

informasjon om studien og samtykke før testing. Foreldre som samtykket til å delta i studien 

ble fordelt i to grupper: en intervensjonsgruppe og en kontrollgruppe. På grunn av 

tidsbegrensning ble de foreldrene som først hadde mulighet til å stille opp til testing tilordnet 

intervensjonsgruppa. De resterende forsøkspersonene ble tilordnet kontrollgruppa. 

Intervensjonsgruppa deltok i foreldrekurset Tuning in to Kids mellom måletidspunktene. De 

gjenstående foreldrene i kontrollgruppa fikk tilbud om foreldrekurset etter posttestingen var 

gjennomført. Pretestingen (T1) foregikk mellom april og august 2016, mens posttestingen 

(T2) fant sted mellom desember 2016 og april 2017, 6 måneder etter foreldrene hadde deltatt 

på kurs (intervensjonsgruppa), eller 8 måneder etter forrige testing (kontrollgruppa).   

 

Testingen ble gjennomført ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo, av 8 

forskningsassistenter (deriblant forfatterne av denne oppgaven), en PhD-student, en post-doc 

stipendiat og en forskningsleder. Ettersom TIK-intervensjonen var del av et større 

forskningsprosjekt på barns selvregulering, gjennomførte barna ulike psykologiske tester, 

inkludert fysiologiske målinger (EEG og pupillometri). Dette påvirket antall personer det var 
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mulig å teste, grunnet tid og kostnader. To til tre testpersonale var tilstede på hver testing. 

Testleder hadde hovedansvar for de fysiologiske målingene, mens forskningsassistentene 

administrerte de psykologiske testene. Foreldrene i både kontroll- og intervensjonsgruppa 

fylte ut digitale spørreskjema samtidig som at deres barn gjennomførte standardiserte tester. 

Spørreskjemadata ble lagret på nett, gjennom tjenesten Qualtrics (illustrert i vedlegg 1, s. 52). 

Noen foreldre fikk spørreskjemaet tilsendt på e-post, da de ønsket å være tilstede under 

testingen av barnet. Kun de skalaene som er av relevans for oppgavens forskningsspørsmål 

vil bli beskrevet videre. Spørreskjemaene som ble brukt i denne studien er opprinnelig 

engelskspråklige. De har blitt oversatt og tilbakeoversatt av høyeregradsstudenter ved 

Psykologisk Institutt, UiO.  

 

2.3 Utvalg  

Utvalget bestod av 39 foreldre og 40 barn i overgangen mellom barnehage og skole hentet fra 

en normalpopulasjon. Gjennomsnittsalder på barna var 5.91 år (SD = 0.32, range = 5.31-6.45, 

jenter N = 19, gutter N = 21 ved T1). 1 forelder per familie deltok, med en fordeling på 29 

mødre og 10 fedre. Det var ett tvillingpar med i studien, hvilket er årsaken til at det er 40 barn 

og 39 foreldre. Tvillingforelderen leverte allikevel ett spørreskjema per tvilling. Utforskning 

av dataene på spørsmålsnivå viser at forelderen har svart forskjellig på måleinstrumentene 

avhengig av hvilken tvilling hen har svart for, slik at vi har valgt å beholde N=40 på 

måleskalaene våre. På de demografiske variablene er N=39, da forelderen her har svart det 

samme.  

 

Gjennomsnittsalderen til foreldrene ved første testing var 41.87 år (SD = 4.46, range = 34-53) 

ved T1. 36 av foreldrene var gift eller hadde samboer, 1 hadde fast partner og 2 var enslige. 

33 av foreldrene hadde høyskole- eller universitetsdanning av 4 år eller mer, 5 hadde 

høyskole- eller universitetsutdanning av 4 år eller mindre, og 1 forelder hadde artium fra 

videregående skole som høyeste fullførte utdanning. 1 forelder var under utdanning, 1 

forelder jobbet deltid, mens de resterende 37 foreldrene jobbet heltid, definert som at de 

jobbet i en 80-100%-stilling. På spørsmål om hvordan de opplevde å klare seg økonomisk, 

rapporterte 1 forelder en opplevelse av at de «klarte seg økonomisk», 14 foreldre mente de 

«klarte seg bra økonomisk», og 24 mente de «klarte seg meget bra økonomisk».  
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2.4 Måleinstrumenter 

2.4.1 Mål på foreldrestil og empati: PESQ 

Parent Emotional Style Questionnaire (PESQ) er en videreutviklet versjon av spørreskjemaet 

Maternal Emotional Style Questionnaire (MESQ) (Havighurst et al., 2009). MESQ er 

utarbeidet som en modifisert versjon av selvutfyllingsskjemaet til Gottman og DeClaire 

(1997) som måler emosjonsveiledende foreldrestil («emotion coaching»; EC) og 

emosjonsunnvikende foreldrestil («emotion dismissing»; ED) (Lagacé‐Séguin & Coplan, 

2005). MESQ er hyppig brukt for å måle emosjonsveiledning og –unnvikelse (Johnson et al., 

2017). Havighurst et al. (2009) la til 7 nye spørsmål om frykt og bekymring, og kalte den 

PESQ. PESQ består av 21 utsagn om følelsene sinne, tristhet og frykt, med en 5-punkts 

likertskala med nøytralt midtpunkt, som går fra veldig uenig (1) til veldig enig (5). Se vedlegg 

1, s. 52 for den norske oversettelsen av skalaen slik den er presentert i Qualtrics. PESQ har 

vist gode psykometriske egenskaper, med Cronbachs alfa på .77 til .84 for EC-skalaen (11 

spørsmål) og .82 til.87 for ED-skalaen (10 spørsmål) (Havighurst et al., 2009; Havighurst et 

al., 2010). Et eksempel på et EC-utsagn er: «Når barnet mitt er sint ønsker jeg å forstå hva 

hun/ han tenker». Et eksempel på et ED-utsagn er: «Jeg prøver å endre mitt barns humør fra 

bekymret til muntert.»  

 

Havighurst et al. (2010) identifiserte fem relevante spørsmål i PESQ og utformet i tillegg en 

ny subskala kalt empatiskalaen («empathy/connection scale»; ES) med en tilfredsstillende 

Cronbachs alfa mellom .67 og .82 (Havighurst et al., 2013; Havighurst et al., 2015; 

Havighurst et al., 2010). Denne skalaen er tatt ut fra EC-skalaen, hvor spørsmålene uten 

problemløsning er hentet ut. Et eksempel på et ES-utsagn er: «Når barnet mitt er lei seg er 

dette en tid for nærhet.» I vår studie fant vi følgende reliabilitetsestimater for skalene: EC: α 

= .52 (T1) og .58 (T2); ES: α = .65 (T1) og .50 (T2); ED: α = .82 (T1) og .81 (T2). 

Estimatene for EC- og ES-skalaene er noe lave, men vurderes allikevel som tilfredsstillende, 

da lavere reliabilitet godtas ved mindre utvalg (John & Benet-Martínez, 2000). 

 

2.4.2 Mål på emosjonssosialiseringspraksiser: CCNES 

Coping With Children’s Negative Emotions Scale (CCNES) er utviklet av Fabes et al. (1990). 

Skalaen måler foreldres reaksjoner på unge barns negative emosjoner i ulike situasjoner. 

CCNES er en selvrapporteringsskala der foreldrene svarer på 12 hypotetiske scenarioer der 

barnet deres er fortvilet, trist, skuffet, redd eller sint. For hvert scenario kan foreldrene svare 
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med seks ulike handlingsalternativer. De rapporterer sannsynligheten for at de ville valgt et 

gitt alternativ på en likert-skala fra 1 til 7 (fra 1- veldig usannsynlig, til 7 - veldig sannsynlig). 

Skalaen har til sammen 72 items, fordelt over seks subskalaer (Fabes et al., 1990). Hver av 

subskalaene har en maksskåre på 84 og minimumskåre på 12. Subskalaene er som følger:  

fortvilelsesreaksjoner («distress reactions»; DR); straffende reaksjoner («punitive reactions»; 

PR); minimerende reaksjoner («minimizing reactions»; MR); ekspressiv oppmuntring 

(«expressive encouragement»; EE); emosjonsfokuserte reaksjoner («emotion-focused 

reactions»; EFR); og problemfokuserte reaksjoner («problem-focused reactions»; PFR). Se 

vedlegg 1, s. 52 for den norske oversettelsen av skalaen slik den er presentert i Qualtrics. 

 

Ett av spørsmålene i CCNES er: «Hvis barnet mitt blir sint fordi han/hun er syk eller skadet 

og derfor ikke kan gå i en venns bursdagsselskap, vil jeg:» Deretter ramses seks 

handlingsalternativer opp, der hvert alternativ er knyttet til de forskjellige skalaene. Ifølge 

Fabes et al. (1990) handler skalaen fortvilelsesreaksjoner (DR) om ubehaget foreldreren 

kjenner på i møte med negativ affekt hos barnet (Fabes et al., 1990). Et eksempel på et DR-

svar på det første spørsmålet vil være «Bli sint på barnet mitt». Straffende reaksjoner (PR) 

omhandler i hvilken grad foreldre responderer med straffende reaksjoner, som gjør at 

foreldrene blir mindre utsatt for eller trenger å håndtere barnets negative reaksjoner (Fabes et 

al., 1990). Et PR-svar er: «Sende barnet mitt til hans/hennes rom for å roe seg ned». 

Minimerende reaksjoner (MR) er knyttet til om foreldre bagatelliserer situasjonen, eller 

deevaluererer barnets problemer eller barnets reaksjon (Fabes et al., 1990). Et typisk svar her 

kan være: «Fortelle barnet mitt at å gå glipp av selskapet ikke er noe å lage mye oppstyr av». 

Ekspressiv oppmuntring (EE) er knyttet til oppmuntring til å uttrykke negative følelser, og i 

hvilken grad foreldrene validerer disse følelsene hos barnet. Et EE-svar er: «Oppmuntre 

barnet mitt til å uttrykke hans/hennes opplevelse av sinne og frustrasjon». Emosjonsfokuserte 

reaksjoner (EFR) reflekterer i hvilken grad foreldrene responderer med strategier som skal 

hjelpe barnet til å føle seg bedre, og et typisk EFR-svar kan være: «Berolige barnet mitt og 

gjøre noe morsomt med han/henne for å få han/henne til å føle seg bedre». Problemfokuserte 

reaksjoner (PFR) omhandler hvorvidt foreldre hjelper barnet med å løse problemer, 

eksempelvis: «Hjelpe barnet mitt med å finne ut hvordan han/hun fortsatt kan være sammen 

med vennene sine (f.eks invitere noen venner over etter festen)».  

 

I sin psykometriske evaluering av CCNES, har Fabes et al. (2002a) funnet at skalaene i 

CCNES har tilfredsstillende indre konsistens, fra α = .69 for PR til α. = 85 for EE. I vår 



 21 

studie fant vi tilfredsstillende Cronbachs alfa for alle skalaer: DR: α = .75 (T1) og .72 (T2); 

PR: α = .72 (T1) og .65 (T2); MR: α = .83 (T1) og .74 (T2); EE: α = .83 (T1) og .92 (T2); 

EFR: α = .75 (T1) og .82 (T2); og PFR: α = .51 (T1) og .78 (T2). PFR-skalaen skiller seg ut 

som en del lavere enn de andre ved T1, og EE-skalaen skiller seg ut som veldig høy ved T2. 

Begge disse skalaene vurderes likevel som tilfredsstillende (John & Benet-Martínez, 2000). 

CCNES har vist adekvat test-retest reliabilitet over en periode på 4 måneder (r= .56-.77, alle 

p=<.01; (Fabes et al., 2002a), og stabilitet over 6 år for skalaene PR, MR og DR (Eisenberg 

et al., 1999).  

 

Det pågår en diskusjon om hvorvidt CCNES har fire eller seks distinkte subskalaer (Fabes et 

al., 2002a). Basert på faktor- og korrelasjonsanalyser blir straffende reaksjoner (PR) og 

minimerende reaksjoner (MR) ofte slått sammen til en felles skala, benevnt som ikke-

støttende reaksjoner («Non-supportive») (Eisenberg & Fabes, 1994; Jones, Eisenberg, Fabes, 

& MacKinnon, 2002; McElwain, Halberstadt, & Volling, 2007). Flere Tuning in to Kids-

studier slår også sammen disse skalaene (Wilson et al., 2012, 2014). Det er noe mer uenighet 

knyttet til problemfokuserte reaksjoner (PFR), emosjonsfokuserte reaksjoner (EFR) og/eller 

ekspressiv oppmuntring (EE) som del av en støttende skala («Supportive») (Eisenberg & 

Fabes, 1994; McElwain et al., 2007; Wilson et al., 2014). En mulig løsning for å slå sammen 

skalaene i denne studien kunne være å gjøre en konfirmatorisk og/eller eksplorerende 

faktoranalyse, for å undersøke den konvergente og divergente validiteten til skalaene (John & 

Benet-Martínez, 2000). For å kjøre slike analyser anbefales imidlertid et større utvalg 

(Tabachnick & Fidell, 2013) Av den grunn har vi kun kjørt enkle korrelasjonsanalyser for å 

undersøke skalaenes kovarians (se tabell 1, s. 25). Her fant vi en signifikant assossiasjon 

mellom straffende reaksjoner (PR), minimerende reaksjoner (MR) og fortvilelsesreaksjoner 

(DR), og mellom emosjonsfokuserte reaksjoner (EFR) og problemfokuserte reaksjoner 

(PFR). I tråd med tidligere forskning (Fabes et al., 2002a) har vi valgt å slå sammen PR og 

MR til en ikke-støttende-skala, og PFR og EFR til en støttende skala. Vi har også valgt å ha 

med DR og EE for seg selv, med bakgrunn i at disse skalaene virker å måle konstrukter som 

skiller seg fra de andre skalaene. Ikke-støttende skala med PR og MR viste en Cronbachs alfa 

på α = .86 (T1) og .83 (T2), og den støttende skalaen med PFR og EFR viste α = .76 (T1) og 

.87 (T2).   
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2.5 Håndtering av manglende data 

Før vi begynte med statistiske analyser, ble datasettet undersøkt for eventuelle feil i plotting 

av data, og disse ble rettet opp før videre analyser. Vi oppdaget i gjennomgangen av dataene 

at vi hadde manglende data på noen av skalaene på begge tidspunkt. For å undersøke om 

manglende data var tilfeldig, gjennomførte vi en Little’s missing completely at random test 

(MCAR-test) for T1 og T2. Denne var ikke signifikant ved noen av tidspunktene, hvilket 

indikerte at manglende data var tilfeldige ved begge måletidspunkt. Vi benyttet Expectation 

Maximation (EM) for å erstatte manglende verdier i begge datasett. Dette er en mye brukt 

metode for å estimere statistiske parametere, ved å velge de mest sannsynlige parameterne for 

de manglende dataene (Field, 2013).  

 

2.6 Statistiske analyser 

Statistiske analyser ble utført med programmet IBM SPSS Statistics 25.0. Hvilke statistiske 

metoder som ble valgt har sammenheng med studiens mål. Deskriptive analyser ble 

gjennomført for å undersøke gjennomsnitt, standardavvik og fordeling i utvalget (Pallant, 

2016). Preliminære analyser ble utført for å sjekke for linearitet, normalitet, homogenitet og 

uavhengighet (Pallant, 2016). Linearitet, om skårene faller på en rett linje, ble sjekket 

gjennom grafiske framstillinger. For å sjekke om distribusjonen var normalfordelt, 

undersøkte vi skjevheten («skewness») og spissheten («kurtosis») til distribusjonen. I tillegg 

brukte vi signifikanstesten Shapiro-Wilks, samt undersøkte histogrammene, Q-Q-plottene og 

boxplottene, da signifikanstester ved små utvalg kan ha lav sensitivitet i henhold til å plukke 

opp ikke-normalitet (Field, 2013). Dersom Shapiro-Wilks-testen er signifikant (p < .05), gir 

det en indikasjon på at utvalget er signifikant forskjellig fra normaldistribusjonen, og vi kan 

da anta at dataene ikke er normalfordelte (Field, 2013). Ifølge Field (2013) vil en perfekt 

normalfordelt distribusjon være symmetrisk (ha en skewness på 0) og passe spiss (ha en 

kurtosis på 0). Skewness og kurtosis bør ha z-verdier mellom +/- 1.96 for å regnes som 

akseptable. Positive skewness-verdier indikerer mange lave skårer i distribusjonen, mens 

negative verdier indikerer mange høye skårer. Positive verdier av kurtosis indikerer en spiss 

og tunghalet distribusjon, mens negative verdier indikerer en flat og letthalet distribusjon.  

 

Antagelsen om homogenitet handler om at variansen er stabil på alle nivåer av en annen 

variabel (Field, 2013). For å sjekke for homogenitet brukte vi Levenes test (Pallant, 2016). 

Independent sample t-test ble gjennomført på demografiske variabler og måleskalaene for å 
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sjekke om det var signifikante forskjeller i gruppene ved T1. Indre konsistens ble estimert på 

PESQ og CCNES ved bruk av Cronbachs alfa, og to-halede Pearsons produkt-moment 

korrelasjoner ble utført for å se på sammenhengen mellom variablene, samt sjekke for 

multikollinearitet.  

 

En toveis mixed-between-within-subjects ANOVA ble brukt for å se om intervensjonen 

hadde effekt på foreldremålene (Pallant, 2016). Vi undersøkte om gruppetilhørighet 

(intervensjonsgruppe og kontrollgruppe) hadde en effekt på foreldremålene (målt gjennom 

spørreskjemaene PESQ og CCNES) målt ved to tidspunkt (pretest og posttest). Denne typen 

analyse ble brukt fordi den kan gi svar på om det er statistisk signifikante forskjeller mellom 

to tidspunkt uavhengig av gruppetilhørighet, og om intervensjonsgruppa og kontrollgruppa 

har ulik effekt over tid (Field, 2013).  

 

2.7 Etiske vurderinger 

Pilotprosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk (REK sør-øst C 2015/2383). De etiske kravene fra REK har blitt etterfulgt. 

Informasjonsskriv og samtykkeerklæring var i henhold til retningslinjer for informert 

samtykke (World Medical Association, 2018). Disse ble sendt via e-post og enten returnert 

undertegnet via e-post eller tatt med til Psykologisk Institutt i forbindelse med testingen. 

Dataene ble avidentifisert og lagret med kodenummer. REKs vedtak sier at opplysninger fra 

studien skal slettes eller anonymiseres senest innen et halvt år fra 31.12.2026. 

 

 

vurderinger 
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3 Resultater 

3.1 Preliminære analyser 

3.1.1 Utvalgskriterier 

Vi fant ingen tydelige tegn på kurvlinearitet i dataene våre, og antagelsen om linearitet kan 

dermed regnes for å være oppfylt (Pallant, 2016). Deskriptive data er gjengitt i tabell 1 (s. 

25), og viser noe skjevfordeling. Skalaene for minimerende reaksjoner (CCNES-MR), 

straffende reaksjoner (CCNES-PR) og ikke-støttende reaksjoner (CCNES-Non-supportive) 

var positivt skjevfordelt (z-verdier over +1.961), noe som indikerer at skårene på disse 

skalaene i snitt var relativt lave. Skalaene for minimerende reaksjoner og ikke-støttende 

reaksjoner viste også en positiv kurtosis, hvor denne spissheten indikerer at de fleste 

foreldrene skåret det samme. Den emosjonsunnvikende skalaen (CCNES-ED) var negativt 

skjevfordelt (z-verdi under -1.96), noe som indikerer at distribusjonen av skårer på 

emosjonsunnvikelse lå relativt høyt. Shapiro-Wilks-testen bekrefter at skalaene for 

minimerende, straffende og ikke-støttende reaksjoner og emosjonsunnvikelse ikke er 

normalfordelte, da de er signifikante på et p < .05-nivå. Ettersom disse skalaene er 

skjevfordelte, er også medianen gjengitt i tabellen (se tabell 1, s. 25). Resten av skalaene 

fordelte seg med z-verdier på skewness og kurtosis mellom +/- 1.96, samt hadde ikke-

signifikante Shapiro-Wilks-tester, og ble ansett for å være akseptable (Field, 2013).  

 

Levenes test for alle skalaer, bortsett fra ekspressiv oppmuntring (CCNES-EE), indikerte at 

antagelsen om homogenitet var oppfylt. Når Levenes test ikke er oppfylt, bør man tolke 

interaksjonseffekten på et strengere signifikansnivå (p < .01) (Field, 2013). Independent 

sample t-test viste ingen signifikante forskjeller i demografiske variabler (foreldres alder, 

barnets kjønn, foreldres utdanning, hvorvidt foreldrene var i lønnet arbeid, deres økonomi, 

om de bodde med barnets andre biologiske forelder og deres sivilstatus) mellom kontroll- og 

intervensjonsgruppe ved T1. Dette indikerer at det var tilfredsstillende likhet mellom 

kontrollgruppe og intervensjonsgruppe på disse variablene, og at gruppene var 

sammenliknbare (Pallant, 2016). Det var ingen signifikante forskjeller mellom 

målevariablene, med unntak av for emosjonsveiledningsskalaen (CCNES-EC), hvor 

kontrollgruppa lå signifikant høyere enn intervensjonsgruppa ved T1.  

 

                                                      
1 Z-verdiene er regnet ut ved å dele skewness- og kurtosisgjennomsnittet på standardfeilen (Field, 2013). 
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Tabell 1. Deskriptiv statistikk ved T1 (N = 40) 

 N M/ mdn** SD Range Skewness Kurtosis Shapiro-Wilks 

     Statistic SE Statstic SE SD 

CCNES          

    EE 40 5.30 .73 4.08-6.83 .190 .374 -.873 .733 .382 

    DR  

 

40 2.59 .74 1.17-4.08 .182 .374 .739 .733 .444 

    EFR 40 5.78 .64 4.08-6.92 -.418 .374 -.800 .733 .251 

    PFR 40 6.04 .42 5.00-6.75 -.434 .374 .248 .733 .323 

    PR 40 1.82/ 1.63 .56 1.00-3.47 1.068 .374 -.040 .733 .004* 

    MR 40 2.08/ 1.92 .73 1.25-4.58 1.592 .374 2.935 .733 .000* 

    Non-supportive 40 1.94/ 1.77 .57 1.17-3.83 1.317 .374 1.828 .733 .001* 

    Supportive 40 5.91 .45 4.87-6.71 -.300 .374 -.253 .733 .603 

PESQ          

    EC 40 43.03 3.58 35-49 -.366 .374 -.655 .733 .255 

    ED 40 33.17/ 34.00 5.65 20-44 -.834 .374 .461 .733 .010* 

    ES 40 18.70 2.67 12-25 -.077 .374 .407 .733 .681 

 

Note. PESQ = Parent Emotion Style Questionnaire; CCNES = Coping with Children´s Negative Emotions Scale 

* p < .05., ** mdn = median oppgitt på grunn av skjevfordelte data 

 

3.1.2 Korrelasjonsanalyse 

Forholdet mellom skalaene på CCNES og PESQ ble undersøkt med Pearson produkt-moment 

korrelasjonskoeffisient (r). Vi gjennomførte en korrelasjonsanalyse for å sjekke for forventete 

sammenhenger og for å avkrefte multikollinearitet (r = >.90). Korrelasjonsmatrisen (tabell 2) 

viser en oversikt over sammenhengene ved T1.  

 

Tabell 2. Korrelasjonsmatrise (N = 40) 

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

1. CCNES - DR  -         

2. CCNES - PR  .54** -        

3. CCNES - EE  -.23 -.28 -       

4. CCNES - EFR  .31 .16 -.14 -      

5. CCNES - PFR  -.01 -.08 .28 .41** -     

6. CCNES - MR  .47** .58** -.27 .20 -.01 -    

7. PESQ - EC  -.06 .02 .42** .03 .22 .21 -   

8. PESQ - ED  .25 .38* -.60** .57** .04 .44** -.19 -  

9. PESQ - ES  .18 -.08 .54** -.26 .13 .14 .82** -.36* - 
 

 

Note. *p < .05., **p < .01., ***p < .001 

 

Det var ingen indikasjoner på multikollinearitet, da alle korrelasjoner er > .90, se tabell 2. 

Den høye korrelasjonen mellom emosjonsunnvikelse (PESQ-EC) og empati (PESQ-ES) (r = 

.82**) var forventet, og skyldes at empatiskalaen er en forkortet versjon av 
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emosjonsunnvikelsesskalaen. Ut fra tidligere studier (Fabes et al., 2002a) fant vi som 

forventet en korrelasjon mellom skalaene straffende reaksjoner (CCNES-PR), 

fortvilelsesreaksjoner (CCNES-DR) og minimerende reaksjoner (CCNES-MR). Det samme 

gjelder skalaene problemfokuserte reaksjoner (CCNES-PFR) og emosjonsfokuserte 

reaksjoner (CCNES-EFR). Sammenhengene mellom CCNES og PESQ viste at 

emosjonsunnvikelse (PESQ-ED) var positivt korrelert med emosjonsfokuserte og 

minimerende reaksjoner og negativt korrelert med ekspressiv oppmuntring (CCNES-EE). 

Den positive korrelasjonen mellom emosjonsunnvikelse og emosjonsfokuserte reaksjoner var 

uventet. Den negative korrelasjonen mellom emosjonsunnvikelse og ekspressiv oppmuntring 

var forventet, samt korrelasjonen mellom emosjonsunnvikelse og minimerende reaksjoner.  

 

3.2 Hovedanalyser 

Tabell 3. Interaksjonseffekt (N = 19 kontroll, N = 21 intervensjon)  

       Pretest (T1)          Posttest (T2)  Interaksjonseffekt 

 M SD Range  M SD Range  df F p Partial Eta 

Squared 

CCNES             

   EE             

      Kontroll 5.39 .78 4.08-6.83  5.11 .68 3.00-6.58      

      Intervensjon 5.22 .74 4.17-6.42  5.99 .49 4.91-6.75  1, 38 14.044 .001*** .270 

   DR  

 

            

      Kontroll 2.46 .81 1.17-3.92  2.41 .72 1.08-3.67      

      Intervensjon 2.67 .67 1.58-4.08  2.53 .55 1.33-3.67  1, 38 .558 .460 .014 

   Non-supportive             

      Kontroll 1.99 .67 1.17-3.83  1.84 .58 1.08-3.08      

      Intervensjon 1.91 .49 1.29-3.17  1.72 .38 1.25-2.54  1, 38 .124 .727 .003 

   Supportive             

      Kontroll 5.90 .47 4.87-6.58  5.68 .58 4.54-6.33      

      Intervensjon 5.92 .44 5.04-6.71  5.45 .72 3.92-6.67  1, 38 2.303 .137 .057 

PESQ             

   EC             

      Kontroll 44.26 3.31 39-49  42.8

4 

3.18 35-47      

      Intervensjon 41.90 3.52 35-48  43.3

3 

4.50 36-53  1, 38 8.555 .006** .184 

   ED             

      Kontroll  33.57 5.95 21-44  32.0

0 

6.32 19-43      

      Intervensjon 32.81 5.49 20-40  30.1

0 

4.77 18-38  1, 38 .739 .395 .019 

   ES             

      Kontroll 19.32 2.45 14-23  19.0

5 

1.99 15-22      

      Intervensjon 18.14 2.80 12-25  20.0 2.63 16-25  1, 38 6.352 .016* .143 

Note. PESQ = Parent Emotion Style Questionnaire; CCNES = Coping with Children´s Negative Emotions Scale 

*p < .05. **p < .01. ***p < .001  
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Hypotese 1. Vår første hypotese var at foreldrene som gjennomførte TIK-kurset ville ha en 

signifikant økning i emosjonsveiledende foreldrestil (PESQ-EC). Som vist i tabell 3 fant vi 

en signifikant interaksjonseffekt (η2
p = .184) mellom gruppe (kontroll/intervensjon) og tid 

(T1/T2) for emosjonsveiledende foreldrestil (se også figur 1). Foreldrene i 

intervensjonsgruppa hadde en signifikant økning i emosjonsveiledning mellom T1 og T2. 

Ifølge Ellis (2010) regnes en effektstørrelse av Partial Eta Squared (η2
p ) på .01 for å være 

lav, .06 for å være moderat og .14 for å være stor. Intervensjonen hadde med andre ord en 

stor effekt på emosjonsveiledende foreldrestil, ved at foreldrene i intervensjonsgruppa ble 

mer emosjonsveiledende. Dette til tross for at independent sample t-test viste at 

kontrollgruppa i utgangspunktet skåret signifikant høyere enn intervensjonsgruppa ved T1. 

Som vist i figur 1 synker kontrollgruppa, men denne reduksjonen er ikke signifikant, da 

hovedeffekten av tid ikke er signifikant.  

 

På emosjonsunnvikende foreldrestil (PESQ-ED) fant vi ingen signifikant interaksjonseffekt 

mellom gruppe og tid, se tabell 3 og figur 1. Vi fant en signifikant og stor hovedeffekt av tid 

for emosjonsunnvikende foreldrestil, Wilks´ Lambda = .787, F (1, 38) = 10.293, p = .003, η2
p 

= .213. Det var altså en signifikant reduksjon i unnvikende foreldrestil i både kontroll- og 

intervensjonsgruppa. 

 

 

Figur 1. Endring i emosjonsveiledende (PESQ-EC) og emosjonsunnvikende (PESQ-ED) foreldrestil. Skalaen 

går fra 11 til 55 for EC og fra 10 til 50 for ED. 

 

Hypotese 2. Vår andre hypotese var at foreldre som gjennomførte TIK ville ha en signifikant 

økning i støttende reaksjoner (CCNES-Supportive), og en nedgang i ikke-støttende 

reaksjoner (CCNES-Non-supportive). Som vist i tabell 3 fant vi ingen signifikant 

interaksjonseffekt for verken støttende eller ikke-støttende reaksjoner. Det var imidlertid en 

signifikant, stor hovedeffekt av tid for ikke-støttende reaksjoner, Wilks´ Lambda = .758, F (1, 
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38) = 12.120, p = .001, η2
p = .242, noe som indikerer at begge gruppene hadde nedgang i 

ikke-støttende reaksjoner ved posttesting. Det var likeledes en signifikant, stor hovedeffekt av 

tid for støttende reaksjoner, Wilks´ Lambda = .673, F (1, 38) = 18.505, p = .000, η2
p = .327, 

hvor det også her var nedgang i støttende reaksjoner for begge gruppene ved posttesting, se 

figur 2.   

 

       

Figur 2. Endring i støttende (CCNES-Supportive) og ikke-støttende (CCNES-Non-supportive) reaksjoner. 

Skalaen for Supportive og Non-supportive går fra 2 til 14. 

 

Hypotese 3. Den tredje hypotesen var at foreldrene som gjennomførte TIK-programmet ville 

ha en signifikant økning i hvor mye de oppmuntret barna sine til å uttrykke følelser. Som vist 

i tabell 3 var det en signifikant og stor interaksjonseffekt (η2
p = .270) mellom gruppe og tid 

for oppmuntring til å uttrykke følelser («ekspressiv oppmuntring»; CCNES-EE) (se også 

figur 3). Da Levenes test ikke var oppfylt for denne skalaen, måtte dette funnet oppfylle et 

strengere signifikansnivå, noe det gjorde (p < .001). Dette indikerer at tilordningen til 

intervensjonsgruppa hadde meget stor og signifikant effekt på foreldres følelsesoppmuntring, 

ved at foreldrene i intervensjonsgruppa oppmuntret barna sine mer til uttrykke følelser.  

 

 

Figur 3. Endring i ekspressiv oppmuntring (CCNES-EE). Skalaen for EE går fra 1 til 7. 
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Hypotese 4. Den fjerde hypotesen vår gikk ut på at foreldrene som gjennomførte TIK ville ha 

en økning i empati (PESQ-ES), og en reduksjon i fortvilelse (CCNES-DR). Som vist i tabell 

3, fant vi en signifikant og stor interaksjonseffekt (η2
p = .143) mellom gruppe og tid for 

empati. Dette indikerer at intervensjonen hadde en stor, positiv effekt på foreldres empati, 

ved at foreldrene i intervensjonsgruppa ble mer empatiske i møte med sine barns følelser. Det 

var ingen signifikant interaksjon- eller hovedeffekt for fortvilelse. Endringene på disse 

målene er gjengitt i figur 4. 

 

 

Figur 4. Endring i empati (PESQ-ES) og fortvilelse (CCNES-DR). Skalaen for ES går fra 5 til 25, og DR går fra 

1 til 7. 
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4 Diskusjon  
Hovedmålet med denne studien var å undersøke endringer i foreldres stil, praksiser og empati 

etter deltagelse i Tuning in to Kids. Vi forventet å finne at foreldrene som deltok på 

foreldrekurset ville ha en økning i emosjonsveiledende foreldrestil, støttende reaksjoner, i 

oppmuntring til å uttrykke følelser og empati. Vi forventet også å finne en nedgang i 

emosjonsunnvikende foreldrestil, ikke-støttende reaksjoner og fortvilelse. Vi fant en økning i 

foreldres emosjonsveiledende stil, i oppmuntring til å uttrykke følelser og empati. Vi fant en 

reduksjon i emosjonsunnvikende foreldrestil, støttende og ikke-støttende reaksjoner for begge 

grupper, men ingen endring i fortvilelse. Vi vil i det følgende diskutere disse funnene, 

studiens begrensninger og implikasjoner for videre forskning. 

  

4.1 Hypotese 1: Økning i emosjonsveiledning og 

reduksjon i emosjonsunnvikelse 

4.1.1 Emosjonsveiledende foreldrestil  

Vi hadde en hypotese om at foreldrene i intervensjonsgruppa ville få økt emosjonsveiledende 

stil etter endt foreldrekurs, sammenliknet med kontrollgruppa. Vi fant at foreldrene som 

deltok i intervensjonsgruppa viste en signifikant økning i emosjonsveiledende foreldrestil 

etter deltakelse på kurset. Dette er i tråd med tidligere studier, som har vist at foreldre får en 

mer emosjonsveiledende stil etter Tuning in to Kids (Havighurst et al., 2013; Havighurst et 

al., 2009; Havighurst et al., 2010; Wilson et al., 2014). Effekten i vår studie var stor (η2
p = 

.184), noe som indikerer at funnet ikke bare er signifikant, men også klinisk relevant. Dette 

kan forstås som at kurset har gjort foreldrene mer bevisste på barnas følelser, mer validerende 

og empatiske, bedre på å sette ord på følelser, og til å hjelpe barna til å løse problemer hvis 

nødvendig. Tross at man har funnet økt emosjonsveiledning i flere studier av TIK, er det også 

studier som ikke har funnet denne økningen (Havighurst, Duncombe, et al., 2015; Wilson et 

al., 2014). Dette gjør funnet mer spennende, som det første i norsk kontekst. TIK fokuserer 

mye på de fem stegene i emosjonsveiledning, noe som kan forklare vårt funn. Dette funnet er 

også viktig, ettersom emosjonsveiledende foreldrestil har implikasjoner for barns emosjonelle 

utvikling (Gottman & DeClaire, 1997). For eksempel skaper emosjonsveiledning trivsel hos 

barn ved å øke kvaliteten på voksen-barn-forholdet, og gir barna ferdigheter til å utvikle 

prososial atferd (Gus et al., 2015). Emosjonsveiledning hos mødre er også relatert til tryggere 

tilknytning med barnet (Chen et al., 2012). I tillegg hjelper emosjonsveiledning barn til å 
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utvikle stressmestrings- og selvreguleringsferdigheter (Gus et al., 2015), hvor forholdet 

mellom foreldres emosjonsveiledning og barns emosjonsregulering har vist seg å fungere 

forebyggende i risikogrupper. For eksempel har man funnet at emosjonsveiledning kan 

fungere beskyttende hos barn i høyrisikofamilier (Ellis, Alisic, Reiss, Dishion, & Fisher, 

2014), ved familievold (Katz & Windecker-Nelson, 2006) og hos traumatiserte barn, selv 

kontrollert for internaliserende og eksternaliserende symptomer (Ellis & Alisic, 2013). 

 

I vår studie ble måleinstrumentet PESQ benyttet som mål på emosjonsveiledning, 

emosjonsunnvikelse og empati. Denne skalaen har blitt brukt i de fleste tidligere studier av 

Tuning in to Kids, og måler viktige sider ved emosjonsveiledning slik det er konseptualisert i 

de fem stegene til emosjonsveiledning (Gottman & DeClaire, 1997; Havighurst & Harley, 

2007). Denne skalaen har likevel noen problematiske sider, da den ikke er sensitiv for om 

stegene utføres i den rekkefølgen man lærer på kurset. I tillegg har spørsmålene i skalaen 

mye fokus på problemløsning, noe som ikke gjelder for TIK-kurset. Kurset fokuserer mest på 

å gjenkjenne emosjoner, samt å anerkjenne og validere barnets følelser først, før man 

eventuelt går i gang med problemløsning (Havighurst et al., 2010). Utsagn med 

problemløsning i PESQ-EC er for eksempel formulert slik: «Når barnet mitt er bekymret er 

det på tide å løse problemet». Utsagnet fanger ikke opp om foreldrene validere følelsen før de 

eventuelt begynner med problemløsningen. Hvis foreldrene problemløser uten at følelsen er 

møtt og validert først, kan dette være et eksempel på et emosjonsunnvikende utsagn. Det kan 

dermed være vanskelig å bruke dette spørreskjemaet til å måle endringene Tuning in to Kids 

ønsker å bidra med, fordi vi ikke primært forventer at foreldrene skal ha blitt bedre til å løse 

barnets problemer etter kurset. For å imøtekomme de problematiske sidene ved PESQ-EC 

som mål på emosjonsveiledning, har vi i denne studien valgt å undersøke relaterte fenomener 

ved emosjonsveiledning, som empati og oppmuntring til å uttrykke følelser. Foreldrene i 

intervensjonsgruppa øker både på vårt mål på empati (PESQ-ES) og følelsoppmuntring 

(CCNES-EE).  Dette gjør at vi i større grad kan stole på at emosjonsveiledning som definert i 

TIK har endret seg som resultat av deltagelse på foreldrekurset. Vi kommer tilbake til disse 

resultatene senere i diskusjonen.  

 

Mål på indre konsistens benyttes for å undersøke relasjonen mellom spørsmålene i skalaen 

(Field, 2013). Skalaen for emosjonsveiledning (PESQ-EC) viser i vår studie relativt lav intern 

konsistens, målt med Cronbachs alfa (α = .52 (T1) og .58 (T2)). Cronbachs alfa er avhengig 

av skalaens lengde og korrelasjonen mellom spørsmålene, og hvor godt de passer til 
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definisjonen av konstruktet som skal måles (John & Benet-Martínez, 2000). I tillegg spiller 

utvalgsstørrelsen inn, der mindre utvalg kan gi mindre presise estimater (Bonett & Wright, 

2015). Dette kunne vært tilfelle for vårt utvalg, men da ville vi også forventet å finne en lav 

Cronbachs alfa for resten av PESQ, men denne var tilfredstillende. En forklaring er heller at 

skalaene har lav intern konsistens på et norsk utvalg. Emosjonsveiledningsskalaen (PESQ-

EC) måler et bredt konstrukt med få spørsmål, og å tilføre flere spørsmål til skjemaet kan 

bidra til å øke skalaenes interne konsistens. Field (2013) viser likevel til at når man måler 

psykologiske konstrukter, så kan verdier under .7 forventes, noe som gjør at verdiene for 

emosjonsveildningsskalen kan tolkes som reliable.  

 

4.1.2 Emosjonsunnvikende foreldrestil  

Tidligere TIK-studier har funnet en reduksjon i emosjonsunnvikende stil etter endt 

foreldrekurs (Havighurst, Kehoe, & Harley, 2015; Havighurst et al., 2013; Havighurst et al., 

2009; Havighurst et al., 2010; Wilson et al., 2012, 2014). Vi hadde, i likhet med disse 

studiene, en hypotese om at foreldrene som deltok på kurset skulle ha en nedgang i 

emosjonsunnvikende foreldrestil. Vi fant ingen signifikant interaksjonseffekt for 

emosjonsunnvikende foreldrestil. Vi fant derimot en stor hovedeffekt av tid (η2
p = .213), noe 

som indikerer at begge gruppene hadde nedgang i emosjonsunnvikende foreldrestil etter 

kurset. Lignende resultater er funnet i et klinisk utvalg, der de også har funnet nedgang i 

begge grupper etter seks måneder (Havighurst et al., 2013). At vi finner en nedgang for begge 

grupper er positivt, da unnvikende foreldrestil har vist seg å være forbundet med dårligere 

utfall hos barn. For eksempel predikerte interaksjonen mellom emosjonsunnvikende 

foreldrestil og barns atferdsregulering angst hos barn (Lagacé‐Séguin & Coplan, 2005).  

 

Det kan være flere grunner til at vi fant en reduksjon i emosjonsunnvikende foreldrestil for 

begge grupper. Dette prosjektet omhandler emosjoner, hvor deltagelsen i seg selv kan ha 

gjort foreldrene mer fokuserte på følelser. Alle foreldrene fulgte barna til laboratoriet, der 

barna gjennomgikk omfattende testing, hvor blant annet barnas hjerner ble undersøkt med 

EEG. Dette kan ha bidratt til at foreldrene fikk en opplevelse av at emosjoner var av stor 

betydning, som dermed gjorde dem mer oppmerksom på emosjoner. Foreldrenes 

forventningsbias kan også ha spilt inn, da foreldrene visste at de burde endre seg når de 

deltok i studien, uavhengig om de var i intervensjons- eller kontrollgruppa (Havighurst et al., 

2010).  
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Barna som deltok i studien begynte på skolen mellom testtidspunktene. Dette kan ha hatt 

betydning for resultatene våre, da dette er en overgang som for mange kan være problematisk 

og vekke sterke følelser. Dette kan igjen ha ført til at foreldrene måtte forholde seg til barnas 

følelser på en ny måte, og dermed måtte tilpasse sin måte å være forelder på. Det kan ha blitt 

mer behov for støtte og oppmuntring, og mindre behov for unnvikende responser når barna 

begynte på skole. I tillegg kan det være at skolestart fungerte disiplinerende, ved at barna i 

større grad lærte seg å være stille, samt lytte til voksne, og dermed endret emosjonsuttrykk 

som følge av dette.  

 

De tidligere studiene som har funnet nedgang i emosjonsunnvikende stil, har i all hovedsak 

vært australske, samt en iransk studie (Aghaie Meybodi et al., 2017), mens vår studie er den 

første i Norge. Det kan dermed være at kulturelle faktorer har bidratt til forskjellene i 

emosjonsunnvikelse i denne studien, sammenliknet med tidligere studier. Våre data på 

emosjonsunnvikende foreldrestil var negativt skjevfordelt, noe som indikerer at de fleste 

foreldrene skåret relativt høyt på denne skalaen. En slik skjevfordeling kan indikere større 

potensiale for nedgang i skårer, noe som kan bidra til å forklare hvorfor vi finner en nedgang 

for begge grupper i vår studie. Tross dette har sammenligninger med de australske studiene, 

vist relativt like skårer som denne studien (f.eks. M = 34.36 for intervensjonsgruppa og M = 

33.49 for kontrollgruppa for PESQ-ED i Havighurst et al. (2010), sammenlignet med M = 

32.81 og M = 33.57 i denne studien, ved pretest). Den negative skjevfordelingen kan også 

være et resultat av måleinstrumentet PESQ. Utsagn som: «Jeg foretrekker at barnet mitt er 

glad fremfor veldig emosjonell» er utsagn som de fleste foreldre svarer bekreftende på, noe 

som kan forklare de høye skårene på emosjonsunnvikelse ved T1.  

 

På samme måte som for emosjonsveiledning, kan konseptualiseringen av 

emosjonsunnvikelse i måleinstrumentet PESQ også være problematisk. Selv om 

emosjonsunnvikelse (PESQ-ED) viser tilfredsstillende intern konsistens i vår studie (α = .82 

(T1) og .81 (T2)), kan det hende at skjemaet ikke måler alle former for emosjonsunnvikelse 

man forsøker å lære bort på kurset. Dermed kan det hende at foreldrene i intervensjonsgruppa 

har endret seg på andre aspekter ved emosjonsunnvikelse enn det som måles gjennom PESQ. 
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4.2 Hypotese 2: Økning i støttende reaksjoner og 

reduksjon i ikke-støttende reaksjoner 

4.2.1 Støttende reaksjoner 

Vi hadde en hypotese om at vi ville finne en økning i støttende reaksjoner etter deltakelse på 

foreldrekurset. Noe overraskende fant vi en stor nedgang for både kontroll- og 

intervensjonsgruppa (η2
p.= .242). Alle foreldrene ser altså paradoksalt nok ut til å være mindre 

støttende 6 måneder etter kurset. Tuning in to Kids er rettet mot å øke foreldrenes støttende 

reaksjoner i møte med sine barns emosjoner (Havighurst & Harley, 2007), da støttende 

reaksjoner er relatert til økt emosjonell- og sosial kompetanse (Eisenberg, Cumberland, et al., 

1998; Fabes et al., 2002a). For eksempel bidrar det til at barna får økt emosjonskunnskap og 

mer positivt emosjonsuttrykk (Fabes et al., 2002a). Det var et uventet funn at støttende 

reaksjoner hadde en signifikant nedgang for begge grupper. Samtidig er det i 

forskningslitteraturen svake og inkonsistente funn knyttet til støttende reaksjoner (Eisenberg, 

Cumberland, et al., 1998). For eksempel er det veldig sjeldent vist signifikante 

sammenhenger mellom støttende reaksjoner, trivsel og sosial kompetanse hos barnet etter 

barnet er fem år (Eisenberg, Cumberland, et al., 1998; Eisenberg et al., 1996).  

 

Nedgangen i begge grupper kan forklares ut fra dårlig samsvar mellom konseptualisering av 

støttende reaksjoner i spørreskjemaet CCNES og i Tuning in to Kids. Skalaen som benyttes i 

denne studien (Fabes et al., 2002a) består av problemfokuserte reaksjoner (CCNES-PFR) og 

emosjonsfokuserte reaksjoner (CCNES-EFR). Som vist i tabell 2 (s. 25) er emosjonsfokuserte 

reaksjoner (CCNES-EFR) positivt korrelert med emosjonsunnvikelse (PESQ-ED). Dette 

virker motsatt av hva man skulle tro ut fra skalaens navn og beskrivelse. Skalaen for 

emosjonsfokuserte reaksjoner handler som tidligere nevnt om strategier for å få barnet til å 

føle seg bedre, og er ofte del av en støttende-skala (f.eks. Fabes et al., 2002a). Hvis man ser 

på hvert svaralternativ i denne skalaen, kan man se at fem av tolv spørsmål er knyttet til å 

avlede barnet uten å regulere følelsen først. Resten av spørsmålene innebærer trøst eller å 

snakke om følelsen, med mål om at barnet skal glemme eller tenke på noe annet. Denne 

skalaen synes å ha dårlig umiddelbar validitet, da spørsmålene ikke helt gjenspeiler det 

konstruktet det har til hensikt å måle (John & Benet-Martínez, 2000) i et Tuning in to Kids-

rammeverk (Havighurst & Harley, 2007). Spørsmålene i den emosjonsfokuserte reaksjoner-

skalaen handler like mye om å avlede barnet fra følelser, som å trøste og validere barnets 



 35 

følelser. Tuning in to Kids benytter begrepet emosjonsfokuserte reaksjoner i tråd med 

Gottman og DeClaire (1997) sin forståelse, der det å avlede barnet regnes som en emosjonelt 

unnvikende respons, ikke en emosjonsveiledende respons. Det ser dermed ut til at den 

emosjonsfokuserte reaksjonsskalaen beskriver foreldrereaksjoner som er motsatt av hva man 

prøver å lære foreldre på foreldrekurset. Formuleringen av spørsmålene i skalaen kan ha 

bidratt til at effekten av foreldres støttende reaksjoner underestimeres, noe som kan ha bidratt 

til nedgangen vi finner i vår studie. 

  

Skalaen problemfokuserte reaksjoner (CCNES-PFR) er, på samme måte som 

emosjonsveiledningsskalaen (PESQ-EC), problematisk fordi den tar for seg problemløsning 

uten å spesifisere når problemløsningen skjer. Skalaen gir dermed ingen indikasjoner på om 

foreldrene problemløser før eller etter de fire første stegene til emosjonsveiledning, eller som 

eneste respons. I TIK-programmet vil en problemfokusert reaksjon kun bli regnet som 

støttende hvis den foregår etter forståelse, validering og benevning fra forelderen. Skalaen 

spesifiserer heller ikke hvorvidt barnet har blitt inkludert i å finne en løsning på problemet 

(Wilson, Havighurst, Kehoe, & Harley, 2016), noe man også oppmuntrer til i TIK-kurset. De 

problematiske sidene ved denne skalaen kan bidra til å forklare den overraskende nedgangen 

vi finner i støttende reaksjoner for begge grupper.  

 

4.2.2 Ikke-støttende reaksjoner  

Vi forventet å finne en reduksjon i ikke-støttende reaksjoner hos foreldrene som deltok på 

foreldrekurset. Vi fant ingen interaksjonseffekt, men en stor signifikant nedgang for begge 

grupper etter seks måneder (η2
p = .327). Dette indikerer at nedgangen ikke kan tilskrives 

intervensjonen alene. I tidligere studier av TIK har bare foreldrene i intervensjonsgruppa vist 

nedgang i ikke-støttende reaksjoner (Wilson et al., 2012, 2014; Wilson et al., 2016). Det er 

ønsket med en nedgang i denne typen reaksjoner, ettersom disse henger sammen med 

sosioemosjonelle vansker hos barnet (Eisenberg, Cumberland, et al., 1998; Fabes et al., 

2002a).  

 

Det kan være flere årsaker til at begge grupper hadde nedgang i ikke-støttende reaksjoner. 

Ifølge Eisenberg, Cumberland, et al. (1998) endrer foreldrenes stil og praksis seg med barns 

sosioemosjonelle utviklingsnivå. For eksempel utvikler barn evnen til å regulere følelser og 

atferd med alderen. Det kan tenkes at barn får mindre negativ emosjonalitet, og at de blir noe 
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mer positive i uttrykk av følelser jo eldre de blir (Murphy, Eisenberg, Fabes, Shepard, & 

Guthrie, 1999). En naturlig følge av dette kan være at foreldre har færre og mindre negative 

reaksjoner til barna. Dette kan bidra til å forklare at vi fant en nedgang i ikke-støttende 

reaksjoner i både kontroll- og intervensjonsgruppe i denne studien.  

 

Nedgangen vi finner kan også være et resultat av sosial ønskbarhet («social desirabilty bias»), 

som er basert på et ønske om å gi et fordelaktig inntrykk av seg selv (Brener, Billy, & Grady, 

2003). Spørsmålene i denne studien er ment å måle foreldres reaksjoner i stressende 

situasjoner, noe som kan være en sårbar situasjon hvor det kan være vanskeligere å vedstå 

seg sine autentiske reaksjoner. Kanskje bidrar økt fokus på følelser til at foreldrene skammer 

seg over hvordan de reagerer, som gjør at de velger å dekke over reaksjonene de egentlig har, 

og dermed svarer i retningen de vet er ønsket. 

 

I tillegg kan økt fokus på emosjoner i denne studien ha bidratt til å at foreldrene i begge 

grupper har blitt bevisste egne reaksjoner i møte med barnas negative følelser. Den ikke-

støttende-skalaen var i utgangspunktet positivt skjevfordelt, noe som vil si at foreldrene i snitt 

skåret lavt på de straffende og minimerende skalaene. Dette betyr at foreldrene i 

utgangspunktet har mindre potensiale for reduksjon på denne skalaen. I andre studier av 

Tuning in to Kids (f.eks. Wilson et al., 2012) har forskerne funnet høye skårer på både 

emosjonsunnvikende stil og ikke-støttende reaksjoner før intervensjonen, med påfølgende 

nedgang i intervensjonsgruppa etter endt foreldrekurs. Våre pretest-skårer tyder imidlertid på 

at det norske utvalget vi har i denne studien, skiller seg fra det det australske utvalget ved å 

være mindre ikke-støttende.  

 

4.3 Hypotese 3: Økt oppmuntring til å uttrykke følelser 

Vi hadde en hypotese om at foreldrene som deltok i Tuning in to Kids ville bli bedre til å 

oppmuntre barna til å uttrykke følelser. Vi fant at foreldrene som deltok i foreldreprogrammet 

ble signifikant mer følelsesoppmuntrende, sammenliknet med kontrollgruppa. Her fant vi en 

svært stor effekt av intervensjonen (η2
p = .270). Det ser med andre ord ut til at den største 

effekten av å ha deltatt i programmet, er at foreldrene i større grad oppmuntrer barna sine til å 

utrykke følelser. Tidligere studier har også funnet en økning i dette (f.eks. Havighurst, 

Harley, & Prior, 2004; Havighurst et al., 2010; Wilson et al., 2012, 2014). Oppmuntring til å 
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uttrykke følelser er sentralt i emosjonsveiledning (Havighurst & Harley, 2007), og foreldre 

synes ofte at det er det enkleste aspektet å lære seg (Havighurst et al., 2004).  

 

På foreldrekurset lærer foreldrene å navngi egne følelser gjennom praktiske øvelser, og å øve 

seg på hvilke ord de selv har for ulike følelser. De blir opplært i hvordan de kan tone seg inn 

på barns følelser og hjelpe barnet med å uttrykke følelser verbalt. De blir også bevisstgjort sin 

egen meta-emosjonsfilosofi, og hvordan de selv uttrykker følelser. Foreldre oppfordres til 

«tid for emosjonssnakk», som er en konkret metode for å hjelpe barnet med å uttrykke 

følelser. Foreldrene oppfordres til å sette av litt tid hver dag til å snakke med barnet om 

følelser, ved et tidspunkt der både barn og foreldre er rolig, og barnet kan synes det er greit å 

snakke om dagen deres. Foreldrene blir oppmuntret til å lytte åpent og ikke-kritisk, og 

validere barnets følelse (Havighurst & Harley, 2007). De får også utdelt en plakat med 

ansikter med ulike emosjonsuttrykk, som oppleves som en håndfast metode for å få et språk 

om følelsesuttrykk i møte med barn (Havighurst et al., 2004). Foreldrene får med dette mye 

opplæring i å oppmuntre barna til å uttrykke følelser. 

 

Positive emosjonelle uttrykk hos foreldre har vist seg å ha en signifikant sammenheng med 

positive emosjonelle uttrykk hos barn (Isley et al., 1999). I tillegg kan det å oppmuntre barn 

til å uttrykke følelser, bidra til økt grad av empati og prososial atferd (Roberts & Strayer, 

1996; Taylor, Eisenberg, Spinrad, Eggum, & Sulik, 2013). Dette er kanskje fordi barn som 

lærer å uttrykke følelser blir bedre til å forstå egne følelser, som igjen gjør at de i større grad 

kan forstå og ha empati med andres følelser (Taylor et al., 2013).  

 

4.4 Hypotese 4: Økning i empati og nedgang i fortvilelse 

4.4.1 Empati  

Vi hadde en hypotese om at foreldrene i intervensjonsgruppa ville få økt empati etter endt 

foreldrekurs, sammenlignet med kontrollgruppa. Vi fant at foreldrene som deltok i 

foreldreprogrammet viste en økning i empati etter deltakelse, hvor denne effekten var stor 

(η2
p = .143). Dette resultatet var i tråd med tidligere TIK-studier som også har målt empati 

(Havighurst, Kehoe, et al., 2015; Havighurst et al., 2013; Havighurst et al., 2010). Empati er 

en viktig faktor for å skape et godt foreldre-barn-bånd, samt å respondere godt til barns 

følelser (De Paul & Guibert, 2008), og regnes for å være en viktig komponent i en 

emosjonsveiledende foreldrestil (Gottman & DeClaire, 1997). Empati hos foreldre er positivt 
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relatert til trygg tilknytning med barnet (Stern, Borelli, & Smiley, 2015), at barnet er 

empatisk og altruistisk mot andre (Zahn-Waxler, Radke-Yarrow, & King, 1979) og at barnet 

har færre symptomer på psykopatologi i skolealder (Psychogiou, Daley, Thompson, & 

Sonuga‐Barke, 2008). Mer empati hos mor er assosiert med at hun oppmuntrer barnet mer til 

å ta andres perspektiv, som igjen er assosiert med økte evner til empati hos barnet (Farrant, 

Devine, Maybery, & Fletcher, 2012). 

 

I tillegg til å bidra med innsamling av data, deltok forfatterne av denne oppgaven som 

observatører på Tuning in to Kids-foreldrekurset med deltakere fra kontrollgruppa. Etter å ha 

observert foreldregruppene over seks uker, satt vi igjen med en følelse av at foreldrene hadde 

fått mer empati for sine barn. Fra å tenke at deres barn manipulerte dem når de var 

emosjonelle, fremstod foreldrene med en større forståelse for, og en større evne og vilje til, 

og sette seg inn i barnas opplevelser. Noe av det foreldrene lærer på kurset, er å tenke på 

lignende «voksen-situasjoner» når de skal forstå sine barns følelser. I tillegg gjør foreldrene 

rollespill hvor de får oppleve hvordan det kan være for et barn å bli møtt med ulike 

foreldrestiler (Havighurst & Harley, 2007). Eksempler på disse rollespillene er illustrert i 

innledningen, på s. 9 og 10. Ifølge Havighurst et al. (2010) kan dette gjøre at foreldrene får 

tilgang på sine egne emosjonelle reaksjoner i lignende situasjoner, noe som kan endre 

hvordan de forstår barnets intensjon bak deres følelsesmessige reaksjoner. Denne kunnskapen 

kan ha bidratt til at foreldrene har fått en ny forståelse for barnas atferd, som igjen kan ha 

bidratt til at foreldrene opplever økt empati for barna sine. 

 

Skalaen for empati (PESQ-ES) viser på lik linje med emosjonsveiledning (PESQ-EC) lav 

intern konsistens i vår studie (α = .65 (T1) og .50 (T2)). Empatiskalaen består kun av fem 

spørsmål, og er ikke av testutviklerne Lagacé‐Séguin og Coplan (2005) opprinnelig ment å 

måle empati, da den er trukket ut av emosjonsveiledningsskalaen av Havighurst et al. (2010). 

Hvorvidt spørsmålene i empatiskalaen reflekterer det vide konstruktet det er ment å måle 

(skalaens konstruktsvaliditet), kan dermed stilles spørsmål ved. I Havighurst et al. (2010) 

kaller de skalaen «empathy/connection scale», og det er kanskje riktigere å si at skalaen 

måler en form for tilknytning eller nærhet, som også er viktige aspekter ved 

emosjonsveiledning i TIK (Havighurst & Harley, 2007). Det kan også hende at enkelte av 

spørsmålene tapper empati, mens andre tapper tilknytning og/eller andre psykologiske 

konstrukter. Hvis antall spørsmål i skalaen hadde økt, kunne dette kompensert for 

heterogeniteten i innholdet som den lave Cronbachs alfaen kan tenkes å gjenspeile (John & 
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Benet-Martínez, 2000). Likevel tenker vi at skalaen måler viktige aspekter ved det som 

forsøkes å lære bort på TIK-kurset.  

 

4.4.2 Fortvilelse  

Vi forventet at foreldrene skulle oppleve mindre fortvilelse i møte med sine barn etter 

deltakelse i TIK, i tråd med ”empati-altruisme-hypotesen” (Batson et al., 1987). Denne 

hypotesen sier at foreldrene enten opplever empati eller fortvilelse i møte med sterk affekt 

hos sitt barn. På tross av at intervensjonsgruppa rapporterer økt empati, tyder ikke våre funn 

på at foreldrene opplevde en signifikant reduksjon i fortvilelse. Dette funnet er overraskende 

av flere grunner. Foreldrene lærer om meta-emosjonsfilosofi på kurset, og oppfordres til å 

utforske sine egne tanker og følelser om følelser, og hvor disse tankene og følelsene kommer 

i fra (Havighurst & Harley, 2007). Relatert til fortvilelse blir de for eksempel spurt: 

«Hvordan reagerer du på ditt eget sinne når du selv blir sint?; Hvordan reagerer du/ hva 

tenker du når barnet ditt blir sint?; Hvordan ble sinne ditt møtt når du var barn?». I tillegg 

retter TIK-kurset seg mot at foreldrene skal bli bevisste egne følelser og fokusere på 

egenomsorg og selv-regulering av følelser, gjennom blant annet mindfulnessøvelser 

(Havighurst & Harley, 2007). Vi forventet at disse intervensjonene ville bidra til å redusere 

fortvilelse, da fortvilelse er relatert til ikke-tilstrekkelig emosjonsregulering (Eisenberg, 

Cumberland, et al., 1998). Noen studier av TIK har benyttet bredere mål på foreldres 

emosjonsreguleringsevne, men med blandede funn. Havighurst et al. (2009) fant for 

eksempel ingen endring i emosjonsregulering hos foreldre, mens Havighurst et al. (2010) fant 

en forbedring for intervensjonsgruppa ved 6-måneders oppfølging. Havighurst et al. (2010) 

foreslår at emosjonsreguleringsferdigheter tar lang tid å utvikle, og at programmet virker 

gradvis på foreldrenes praksis. Dette kan muligens være en forklaring på at vi ikke ser 

endring i fortvilelse i vår studie. 

 

På tross av at måleskalaen for fortvilelse (CCNES-DR) holder seg stabil over 6 år (Eisenberg 

et al., 1999), er skalaen omdiskutert, da den har vist dårlig umiddelbar validitet («face 

validity») (f.eks. Altan-Aytun, Yagmurlu, & Yavuz, 2013; Fabes, Leonard, Kupanoff, & 

Martin, 2001). Dette gjelder for eksempel utsagnet «Fortelle barnet mitt at han/ hun ikke må 

gjøre oss flaue med å gråte», som ikke nødvendigvis fanger opp fortvilelse hos forelderen. 

Skalaen har også vist lav faktorladning og intern korrelasjon (f.eks. Altan-Aytun et al., 2013; 
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Fabes et al., 2001). Dette gir videre indikasjoner på at skalaen kan være problematisk, noe 

som kan forklare manglende nedgang i denne studien. 

 

4.5 Begrensninger ved studien 

4.5.1 Utvalget 

Utvalget i denne studien var lite, da det er hentet fra en pilotstudie med kostbare fysiologiske 

målinger. Dette reduserer generaliserbarheten av funnene. Ved pretest fant vi ingen 

signifikante forskjeller i i kontroll- og intervensjonsgruppe før intervensjonen, med unntak av 

for emosjonsveiledning, hvor kontrollgruppa skåret signifikant høyere enn 

intervensjonsgruppa. Denne forskjellen kan være et resultat av manglende randomisering. 

Rekrutteringen skjedde gradvis, og deltakerne ble fordelt i de forskjellige gruppene etter 

hvert som de meldte seg til studien. De som meldte seg først og som først hadde mulighet til 

å møte på testing, havnet i intervensjonsgruppa. De som først takket ja til å være med på 

studien, kan også ha vært de som hadde mest behov for foreldrekurset. Dette kan forklare 

hvorfor intervensjonsgruppa skårer lavere på emosjonsveiledning ved pretest.  

 

Utvalget vårt skårer homogent på demografiske variabler. Alle foreldrene kan betegnes med 

høy sosioøkonomisk status, ut fra selvrapport av hvordan de klarer seg økonomisk, samt 

utdanningsnivå. At utvalget har høy sosioøkonomisk status gjør at resultatene er lite 

generaliserbare, for eksempel til familier med lav sosioøkonomisk status og 

minoritetsbefolkningen. Lav sosioøkonomisk status kan sees i sammenheng med høyere 

forekomst av en rekke helseplager og økt dødelighet (Sosial- og helsedirektoratet, 2005). 

Familier med lav sosioøkonomisk status er blant annet mer utsatt for å oppleve negative 

livshendelser og marginalisering (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, 2017), noe som 

kan påvirke foreldrerollen. Dette er dermed grupper man ønsker å nå med tiltak som Tuning 

in to Kids, men disse har ofte lav frivillig deltagelse på foreldreprogrammer (Bråten & 

Sønsterudbråten, 2016).  

 

4.5.2 Selvrapport 

Denne studien baserer seg på selvrapportskjemaer til foreldrene. Bruk av selvrapport er en 

enkel og økonomisk metode, og kan bidra til å måle konstrukter som er vanskelig å måle ved 

observasjon. Selvrapport kan føre til forventningsbias, fordi deltakerne for eksempel vet hva 

som forventes å bli bedre fra første tidspunkt til andre (Wilson et al., 2012). Dette er ifølge 
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Havighurst, Kehoe, et al. (2015) særlig gjeldende for spørreskjemaer som tar for seg foreldres 

holdninger. Resultatene er avhengig av ærlig tilbakemelding og av hver enkelt deltakers 

forståelse av spørsmålet og skalaene. Det er vanskelig å vite om to foreldre mener det samme 

selv om de skårer det samme. I mail-korrespondanse med TIK-grunnlegger Sophie 

Havighurst (18.09.2017) forteller hun at kurslederne i TIK ofte kan oppleve at foreldrene i 

utgangspunktet ikke er gode på emosjonsveiledning, men at resultatene fra studien likevel 

viser høye skårer på emosjonsveiledningsmålene ved pretest. Ifølge Havighurst kan dette 

komme av at det er vanskelig å selvrapportere om emosjonsveiledning, fordi det er et 

subjektivt fenomen. Tuning in to Kids lærer foreldrene hva de «burde» gjøre, men 

spørreskjemaene måler nok i liten grad hva de «faktisk» gjør (Havighurst et al., 2004). Vi 

kunne i tillegg benyttet mål av barnet, lærerrapporteringer og observasjonsmål. 

Observasjonsmål knyttet til emosjonsveiledning kan imidlertid ha dårlig inter-rater-

reliabilitet og fanger dårlig in vivo emosjonelle responser fordi de foregår i en laboratorie-

sammenheng der foreldrene vet de blir observert (Havighurst et al., 2010). Studier der man 

både har observert emosjonsveiledning og benyttet spørreskjemaer finner lav korrelasjon 

mellom disse målene (Baker et al., 2011). Per dags dato er det uklart hvordan man best bør 

måle emosjonssosialisering, men å benytte mål fra flere ulike kontekster, samt barnemål, vil 

kunne bidra til å redusere forventningsbias og gi mer reliable indikatorer på endring (Aghaie 

Meybodi et al., 2017). 

 

Posttest-målingen ble ikke foretatt rett etter foreldreprogrammet, så det er vanskelig å si om 

effekten av intervensjonen allerede hadde gått ned, om den var konstant eller ble styrket med 

tiden. Dette beskriver også Wilson et al. (2012) som et problem ved deres studie av Tuning in 

to Kids. Studiene av TIK som har benyttet ett måletidspunkt rett etter intervensjonen og ett 3-

6 måneder senere, viser at endringene ved første posttest holder seg relativt stabile til 

oppfølging (Aghaie Meybodi et al., 2017; Havighurst et al., 2010). Kun én klinisk studie har 

funnet at emosjonsunnvikende stil hadde en nedgang for begge grupper ved oppfølging 

(Havighurst et al., 2013).  

  

4.6 Etiske vurderinger 

Studien er finansiert av, og basert ved, Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Ingen 

økonomisk kompensasjon ble gitt, men barna fikk diplom og premier (lego og fargestifter) 

ved testing. Foreldrekurset kan forstås som en form for belønning for deltakelse i 
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pilotstudien, men foreldrekurset var også selve intervensjonen, og studien kunne dermed ikke 

blitt gjennomført uten.  

 

Samtykkeskjemaet som ble sendt ut til foreldrene inneholdt mye informasjon, da det var på 

tre A4-sider. Det er krav om adekvat informasjon om relevante aspekter ved studien (World 

Medical Association, 2018), men det kan stilles spørsmål om det ble gitt for mye 

informasjon. For mye informasjon i et samtykkeskjema kan føre til at viktig informasjon 

overses av forskningspersonen. 

 

Man kan også stille spørsmål om foreldrene som deltok ble med i studien fordi de trengte 

hjelp i foreldrerollen, mer enn at de var interessert i å bidra i forskning. Potensielt kan disse 

foreldrene være sårbare, og kreve et særlig hensyn (World Medical Association, 2018). 

Sårbare grupper skal ha nytte av forskningen de har deltatt i (World Medical Association, 

2018), noe denne studien følger ved at alle deltakende foreldre får tilbud om foreldrekurs. 

Deltakerne i programmet og forskningsstudien var frivillige foreldre fra en 

normalpopulasjon, så foreldregruppene bestod av foreldre til barn med både kjente og ukjente 

problemer. Deltakelse kan dermed potensielt bidra til normalisering av det å lære om 

foreldreferdigheter, og hindre stigmatisering av foreldre med barn med problemer. Dette ble 

også presisert i søknaden til REK. 

 

4.7 Implikasjoner  

Som vi har sett bidrar empati, emosjonsveiledning og følelsesoppmuntring i utvikling av 

positive utfall hos barnet (Denham et al., 2007; Eisenberg, Cumberland, et al., 1998; Gottman 

& DeClaire, 1997), samtidig som de virker beskyttende mot dårlig emosjonell kompetanse 

(Lunkenheimer et al., 2007). Dårlig emosjonell kompetanse kan bidra til dårligere sosiale 

relasjoner og senere psykopatologi, som internaliserende og eksternaliserende vansker 

(Fernandez-Berrocal, Alcaide, Extremera, & Pizarro, 2006; Fine, Izard, Mostow, Trentacosta, 

& Ackerman, 2003; Kim & Cicchetti, 2010; Trentacosta & Fine, 2010). Elementene som 

læres bort i TIK har vist seg å fungere forebyggende mot dette. For eksempel fant 

Lunkenheimer et al. (2007) at emosjonsveiledning virket beskyttende mot de skadelige 

effektene av emosjonsunnvikelse, som dårlig emosjonsregulering og atferdsproblematikk.  
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Tidlig intervensjon og forebygging av psykiske lidelser for barn og unge er 

hovedsatsingsområdet for Norsk Psykologforening 2016-2019 (Wiker & Frank, 2012). Denne 

studiens resultater kan ha en rekke implikasjoner for forebygging og klinisk arbeid i Norge.  

I og med at det har vist seg mulig å endre foreldres emosjonsveiledning, empati og 

følelsesoppmuntring etter et relativt kort foreldrekurs, gir dette indikasjoner på at kurset i sin 

helhet og dets elementer bør implementeres i psykisk helsevern og forebyggende instanser. 

 (Wiker & Frank, 2012). Å lære bort elementer fra TIK kan være en enkel og effektiv metode 

for å fremme barns utvikling og forebygge psykiske lidelser. For eksempel har det blitt 

foreslått at emosjonsveiledning kan være nyttig i flere kontekster, blant annet som en strategi 

for lærere i skolen (Gus et al., 2015). Å inkludere skolerettete tiltak eller intervensjoner 

direkte rettet mot barna sammen med TIK, kan også tenkes å bidra til større endringer 

(Duncombe et al., 2016), enn det TIK som program kan gjøre alene. Dette arbeidet er 

påbegynt i Australia, med lovende resultater (Havighurst, Duncombe, et al., 2015). 

 

4.7.1 Fremtidig forskning 

Vi trenger mer forskning på TIK som et universalforebyggende program, men også på 

kliniske- og risikogrupper. I tillegg trenger vi studier som kontrollerer for utenforliggende 

faktorer, for eksempel livsbelastninger og psykiske lidelser hos foreldrene. Hvordan disse 

forskjellige formene for emosjonssosialisering interagerer med hverandre og utfall hos barn, 

er også et viktig område for fremtidig forskning.  

 

Studier bør også undersøke hvorvidt foreldrekurset har hatt effekt på barna, samt andre mål 

på foreldre enn selvrapport, for eksempel observasjonsstudier. Denne studien er en 

effektstudie («efficacy-studie»), da den er utført under kontrollerte forsøksbetingelser (Hem 

et al., 2014), med TIK-grunnlegger Havighurst og N-TIK-leder Karevold som gruppeledere. 

Dette reduserer generaliserbarheten av funnene. Fremtidig forskning vil undersøke 

effektiviteten («effectiveness») av dette programmet i en vanlig klinisk praksis. Forskning på 

Tuning in to Teens og Tuning in to Toddlers vil også være nyttig for å se effekten av 

programmet på ulike aldersgrupper i Norge. Dette kan bidra til å styrke TIK som 

foreldreveiledningsprogram i Norge. 

 

I vår studie er Tuning in to Kids gitt som intervensjon til et normalutvalg, hvor det er tenkt 

som et universalrettet, forebyggende tiltak. Det er ekstra krevende å sannsynliggjøre at 
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foreldrestøttene tiltak rettet mot foreldre flest, har effekt (Bråten & Sønsterudbråten, 2016). 

Ifølge Bråten og Sønsterudbråten (2016) kan dette skyldes at universelt rettete tiltak ikke skal 

korrigere identifiserte problemer, men styrke foreldrerollen og forebygge at problemer 

utvikles. Dette er krevende å operasjonalisere og måle gjennom effektstudier, og det kan være 

vanskelig å sannsynliggjøre hva som ville vært situasjonen uten det iverksatte tiltaket (Bråten 

& Sønsterudbråten, 2016). Det er viktig at fremtidig forskning på TIK og andre 

foreldreintervensjonsprogrammer tar hensyn til dette, men ikke lar seg hemme av dette, da 

forskning på foreldreveiledningsprogrammer er viktig for å sikre best mulig støtte og hjelp til 

både foreldrene og barna. En løsning kan være å kombinere kvantitative og kvalitative 

studier, for å best mulig få tak i hvordan intervensjonene fungerer, slik at de kan skreddersys 

og implementeres på best mulig måte.  

 

Det mangler også studier i Norge som ser på resultater av, og erfaringer med, ulike 

foreldreprogram i sammenheng (Bråten & Sønsterudbråten, 2016). I tillegg bør man ha rene 

kvalitative studier på Tuning in to Kids, der man mer i dybden kan utforske hvordan 

foreldrene opplever kurset, og hva de opplever som virksomt. Kanskje handler effekten av 

foreldreprogram om universale faktorer som foreldrestøtte, det å bli sett, å kunne dele 

erfaringer og reflektere over eget foreldreskap, og ikke om teoretisk utgangspunkt (Bråten & 

Sønsterudbråten, 2016). Dette kan i så fall være til støtte for at mange ulike foreldreprogram 

med ulike teoretiske utgangspunkt bør tilbys i Norge – deriblant Tuning in to Kids. 
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5 Konklusjon 

Som den første studien i Norge evaluerte vi foreldreveiledningsprogrammet Tuning in to 

Kids. Vi fant en økning i foreldres emosjonsveiledende stil, oppmuntring til å uttrykke 

følelser og empati. Vi fant en signifikant nedgang i emosjonsunnvikende stil, støttende 

reaksjoner og ikke-støttende reaksjoner for både kontroll- og intervensjonsgruppa. Vi fant 

ingen signifikant effekt på fortvilelse. Funnene er delvis i tråd med våre hypoteser og deler av 

funn fra tidligere internasjonale evalueringer av programmet (f.eks. Havighurst et al., 2009; 

Wilson et al., 2014). Resultatene gir indikasjoner på at foreldre kan lære 

emosjonssosialiseringsferdigheter – også i en norsk kontekst. Dette er svært oppløftende, da 

emosjonsveiledning, emosjonssosialiseringspraksiser og empati er forbundet med sunn og 

god utvikling hos barn (Eisenberg, 2001; Eisenberg, Cumberland, et al., 1998; Gottman & 

DeClaire, 1997). Denne studien er et viktig bidrag i forskning på foreldreveiledning og 

emosjonssosialisering i Norge generelt, og på Tuning in to Kids spesielt. Basert på studiens 

funn, kan vi konkludere med at Tuning in to Kids har potensiale til å bli et viktig supplement 

til foreldreveiledningsprogrammene vi har i Norge i dag.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Spørreskjemaene CCNES og PESQ i Qualtrics. 
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	Ikke-støttende reaksjoner. Ikke-støttende reaksjoner er negative, straffende og minimerende reaksjoner (Fabes, Eisenberg, & Bernzweig, 1990). Foreldrene bruker straff for å unngå å håndtere negative følelser (Eisenberg, Cumberland, et al., 1998). Et e...
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