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Sammendrag 

Formålet med denne studien er å undersøke hvordan ulike foreldreferdigheter (streng for 

alder, streng disiplin, inkonsekvent disiplin, adekvat disiplin, positiv involvering, tydelige 

forventninger og foreldretilsyn) er relatert til tre typer problematferd hos barn: opposisjonell 

atferd, uoppmerksomhet og atferdsvansker. Atferdsproblemer i barndommen har vist å kunne 

ha konsekvenser for barn videre inn i voksen livet. Sammen med mistanke om hyperkinetisk 

forstyrrelse, utgjør atferdsproblemer å være en av de mest hyppigste årsakene for henvisning 

til psykisk helsevern i Norge (Krogh og Indergård, 2018). Resultatene fra denne studien kan 

ha implikasjoner for foreldreintervensjoner, og hvilke foreldreferdigheter som burde være 

sentral ovenfor barn med ulike typer atferdsproblemer. 

 

Datamaterialet (N= 551) kom fra tre uavhengige studier gjort ved Nasjonalt utviklingssenter 

for barn og unge (NUBU). Foreldre deltok i foreldreintervensjoner for å hindre begynnende 

eller eksisterende atferdsproblemer hos barna (2-13 år). I denne oppgaven brukes 

tverrsnittsdata fra kartleggingen, før intervensjonene startet. Foreldrene svarte på spørsmål om 

foreldreferdigheter og atferdsproblemer hos barnet. Forskning har identifisert tre ulike 

problemområder i forhold til barns atferdsproblemer. Opposisjonell atferd er karakterisert av 

trassig eller provoserende atferd ovenfor normer og regler. Uoppmerksomhet viser til 

konsentrasjonsvansker og distraherende atferd. Atferdsvansker karakteriseres av alvorlig, 

gjentatte og varig mønstre av aggressiv, utagerende og normovertredende atferd.  

 

Data ble analysert med SPSS, og inkluderte deskriptiv statistikk, korrelasjonsanalyser, t-tester 

og regresjonsanalyse. Alle mål viste god konsistens og hadde en Cronbachs alpha på over 0.7, 

med unntak av foreldretilsyn (α = .63). Resultatene viste en signifikant og positiv 

sammenheng mellom positive foreldreferdigheter (adekvat disiplin, positiv involvering, 

tydelige forventninger og foreldretilsyn) og negative foreldreferdigheter (streng for alder, 

streng disiplin og inkonsekvent disiplin). Guttene skåret signifikant høyere på atferdsvansker, 

og det ble også observert høyere intensitetsskåre blant de eldste barna på samtlige av de tre 

problemområdene (over 8 år). Regresjonsanalysen viste at ulike typer foreldreferdigheter var 

assosiert med ulike typer problematferd. Foreldreferdighetene kunne forklare større varians i 

barns opposisjonelle atferd, og minst i uoppmerksom atferd.  Overordnet var det 

foreldreferdighetene streng-, inkonsistent-, adekvat disiplin, positiv involvering og 

foreldretilsyn som vise å være assosiert med ulike typer problematferd.  
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 Innledning  1

Nyhetsbilde har det siste halvåret uttrykt bekymring ovenfor den økende utviklingen av 

kriminelle ungdommer i hovedstaden, og tallene er økende (Ogre, Stokholm & Drægni, 

2019). Barn helt ned i 10 års alderen blir rekruttert inn kriminelle gjenger, og flere av barna 

har sosiale- og læringsmessige vansker (Rojas, 2018). Politiet hevder at mange unge søker 

trygghet og vennskap i gjengmiljøer (Rojas, 2018), hvor barn fra belastede oppvekstmiljø og 

fra familier med lav sosioøkonomisk status er i størst risiko for skjevutvikling (Moffitt, 2006). 

Forskningslitteraturen har her vist hvordan konisk og langvarig atferdsproblemer med 

oppstart i barndom er forbundet med seinere kriminell involvering og mentale helse 

problemer i voksen alder (Moffitt, 2006; Moffitt, Caspi, Harrington & Milne, 2002). For 

mange kan tidlig hjelp og intervensjoner rettet mot barns atferdsproblemer være avgjørende 

for å forhindre livslange konsekvenser (Moffitt et al, 2002; Rojas, 2018).  

 

Problematferd kan forekomme blant alle barn uavhengig av alder, kjønn, kognitive 

forutsetninger eller familiebakgrunn (Nordahl. T., Sørlie. M., Manger. T., & Tveit. A., 2005). 

De aller fleste barn vil i en periode, eller ulike situasjoner vise negativ og problematisk atferd. 

Isolert vil enkelt episoder av atferdsproblemer gi lite grunn for bekymring, og vil i de fleste 

tilfeller forstås som en del av den normale utviklingen (Drugli, 2013). Det er først når 

oppførselen skiller seg i betydelig grad fra jevnaldre, og har høy intensitet eller alvorlighet 

over tid at vanskene blir definert som atferdsproblemer (Drugli, 2013). Sammen med 

mistanke om hyperkinetisk forstyrrelse, utgjør atferdsproblemer en av de mest hyppigste 

årsakene for henvisning til psykisk helsevern i 2018 (Krogh og Indergård, 2018). Basert på et 

geometrisk gjennomsnitt av flere rapporter, ble prevalens for atferdsproblemer i Norge 

beregnet til henholdsvis 3,5% hos barn og unge under 18 år (Skogen & Torvik, 2013).  

 

En stor andel av forskningslitteraturen har brukt overordnede begreper for å studere 

utviklingen og kompleksiteten av problematferd. Studier har senere identifisert meningsfulle 

underliggende problemområder; opposisjonell atferd, uoppmerksomhet og atferdsvansker 

(Burns & Patterson, 2000). Lignende studier har støttet denne tredelingen, hvor 

atferdsproblemer skilles fra hverandre i forhold til den alvorlighetsgrad, frekvens og 

karakteristikk (Hukkelberg, Reedtz & Kjøbli, 2016). Tall på prevalens tar ofte utgangspunkt i 

diagnosekriterier, og er dermed ikke representative for antall barn i Norge som står i risiko for 
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å utvikle vansker, og som kan har behov for tiltak og behandling (Skogen & Torvik, 2013). 

Når atferdsproblemene først har oppstått og er etabler i barns atferdsmønster, har vansken vist 

å være svært utfordrende å endre (Patterson, 1982).  

 

Denne studien vil fokusere på betydningen av foreldreferdigheter som en påvirkningsfaktor i 

barnets oppvekstmiljø. Foreldre utgjør en sentral miljøfaktor i barns utvikling, og har både 

vist å kunne forsterke, beskytte og dempe skjevutvikling av problematferd (Solholm, 

Askeland, Christiansen & Duckert, 2005; Eddy, Leve & Fagot, 2001; Patterson, 2002). 

Foreldreferdigheter har hatt størst påvirkning på barnets atferd i tidlig og midtre barndom, og 

aldersgruppen i denne studien vil derfor være avgrenset til 2- 13 år. Overordnet er 

assosiasjonene mellom ulike foreldrepraksiser og problematferd godt dokumentert i 

forskningslitteraturen (Patterson, 1982: Patterson, 2002; Eddy et al, 2001). Flere studier har 

likevel vært begrenset til forskning på atferdsproblemer som en samlet dimensjon. Det 

eksisterer derfor en pågående debatt i forskningslitteraturen om ulike foreldreferdigheter kan 

ha varierende innvirkning på ulike typer problematferd. Forskningsfunn vil kunne være 

avgjørende for hvilket fokus man burde ha ved foreldreintervensjoner ovenfor ulike type barn 

og familier. 

 

1.1 Begrepsavklaring 

Begrepet problematferd, eller atferdsproblemer blir i denne studien bruk som et samlebegrep 

på tre underliggende problemområder. Begrepet bygger på en dimensjonal forståelse av 

atferdsproblemer, hvor grensene mellom normal og problematisk atferd er mindre skarpt. De 

tre underliggende områdene av problematferd som er identifisert gjennom forskning er; 

opposisjonell atferd, uoppmerksomhet og atferdsvansker.  

 

Foreldreferdigheter viser til foreldrekarakteristikk eller foreldreatferd i møte med barnet. 

Foreldre er en sentral sosialiseringsagent i barns læring og utvikling, og har et primært 

oppdragelsesmandat ovenfor barnet. Foreldreferdighetene samlet beskrives som foreldres 

oppdragelsespraksis, og dens effekt på barns utvikling medieres gjennom ulike kombinasjoner 

av foreldreferdigheter.    
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Foreldreferdighetene som er tatt med i denne studien er; streng for alder, streng disiplin, 

inkonsekvent disiplin, adekvat disiplin, positiv involvering, tydelige forventninger og 

foreldretilsyn. Basert på tidligere forskningsfunn vil foreldreferdighetene bli gruppert i 

positive og negative foreldreferdigheter. Positive foreldreferdigheter viser til foreldrepraksis 

som har vist å henge sammen med gunstig utvikling hos barn og unge (adekvat disiplin, 

positiv involvering, tydelige forventninger og foreldretilsyn). Negative foreldreferdigheter 

viser til foreldreatferd som har vist å kunne påvirke til utvikling av problematferd (streng for 

alder, streng disiplin og inkonsekvent disiplin).  

 

1.2 Forskningsspørsmål 

Denne studien ønsker å bidra med øket kunnskap på forholdet mellom foreldreferdigheter og 

ulike typer problematferd hos barn. Følgene problemstilling for denne studien er derfor valgt: 

Hvordan er foreldreferdigheter relatert til ulike typer problematferd (opposisjonell atferd, 

uoppmerksomhet, og atferdsvansker) hos barn.  

 

For å svare på problemstillingen er følgende forskningsspørsmål utarbeidet:   

 

a) Hvordan er ulike foreldreferdigheter assosiert med hverandre?  

b) Er det forskjell i barns problematferd i forhold til kjønn og alder? 

c) Hvordan kan barns kjønn, alder og foreldreferdigheter predikere ulike typer problematferd? 

 

1.3 Litteratursøk  

For å komme frem til relevant forskning og teori innenfor område foreldreferdigheter og 

barns problematferd benyttet jeg meg av ulike databaser som ERIC, Oria, ScienceDirect, 

PSYCH info og Web of science. Det ble her gjort systematiske søk med relevante begreper og 

faguttrykk. Universitetsbiblioteket ble også benyttet for å finne frem til relevant litteratur og 

fagbøker.  
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1.4 Oppbygging av oppgaven  

I kapittel to redegjøres det for teori om problematferd. Det vil først bli presentert ulike 

forståelsesrammer og beskrivelser av problematferd. Videre blir det redegjort for utbredelse 

av atferdsproblemer i forhold til barnets kjønn og barnets alder, konsekvenser og ulike 

risikofaktorer som gjennom tidligere studier har vært assosiert med barns problematferd. 

Deretter vil det bli gitt en nærmere redegjørelse av foreldreferdigheter som en sentral faktor i 

barns oppvekstmiljø. Det vil her bli presentert ulike foreldreferdigheter og dens observerte 

effekt på barns utvikling. Videre vil sosial læring og interaksjonsteori blir presentert for å 

beskrive hvordan samspillet i familien kan ha innvirkning på barns problematferd. I kapittel 

tre vil det bli gitt en kort oppsummering av den forutgående teorigjennomgangen før studiens 

metodiske tilnærming blir presentert i kapittel fire. Det blir her presenterer studiens 

forskningsdesign, utvalg, analyse og ulike måleinstrumenter. Resultatene fra denne studien 

blir presentert i kapittel fem i forhold til tidligere angitte forskningsspørsmål. I kapittel seks 

diskuteres resultatene i lys av relevant forskning presentert i kapittel to. Studiens metodiske 

begrensninger vil her bli presentert i lys av validitet- og reliabilitetsteori. Avslutningsvis vil 

studiens hovedfunn bli oppsummert og drøftet i forhold til videre forskning i kapittel syv.    
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 Teoretisk bakgrunn 2

2.1 Hva er atferdsproblemer 

Atferdsproblemer beskrives som antisosiale handlingsmønstre over tid, men kan både variere 

i sitt utrykk, frekvens og alvorlighetsgrad (Sørlie, 2000). Begrepet er sosialt konstruert, hvor 

meningsinnholdet må sees opp mot den sosiale konteksten hvor begrepet tas i bruk (Ogden, 

2015). Det finnes ingen allmenn aksepterte objektive grenser for hva som skiller 

atferdsproblemer fra akseptert handlinger. Kriteriene er relative og avhenger av hvordan 

atferden forklares og tolkes av omgivelsene rundt. I de fleste tilfeller er begrepet en 

beskrivelse av hvordan foreldre eller andre omsorgspersoner opplever barnets atferd 

problematisk (Ogden, 2015). 

 

Hvordan atferd tolkes vil både være påvirket av ulike forventninger knyttet til individuell 

karakteristikk ved barnet og krav i miljøet (Nordal, 2011). Gjennomgående vil man ha ulike 

forventninger til yngre barn enn eldre barn, på lik linje med ulike krav i skolen sammenlignet 

med hjemme. I tillegg vil oppfatning av barnets atferd være påvirket av generelle kulturelle 

rammer og grenser som settes for sosialt aksepterte atferd i samfunnet (Nordahl et al., 2005).  

Kriteriene vil med andre ord kunne variere ut fra hvor atferden oppstår og hvem som 

bedømmer atferden. Grensene mellom det akseptable og uakseptable er dermed ikke statisk, 

og kan tøyes, strammes og trekkes på nytt (Ogden, 2015). Atferd kan komme til utrykk på 

svært ulike måter, og spenner fra irriterende, men relativt mild opposisjonell atferd til mer 

alvorlig og utagerende atferdsproblematikk. Basert på kompleksiteten i uttrykksformer, samt 

ulike tolkninger og krav i miljøet, gjør begrepet noe vanskelig å definere. Det er likevel stor 

enighet om at atferdsproblemer overordnet dreier seg om atferd som bryter med gjeldende 

forventninger, normer og regler i større eller mindre grad (Ogden, 2015).  

 

Basert på kompleksiteten i uttrykksform, frekvens og alvorlighetsgrad, har flere forsøkt å 

skape allmenn aksepterte oppdelinger og avgrensninger av atferdsproblemer. Arbeidet har ført 

til tvetydighet, variasjoner og et bredt spekter av ulike begreper. Ulikhetene kommer blant 

annet som en konsekvens av hvilken funksjon definisjonen er ment å ha, og i hvilken 



6 

 

sammenheng begrepet brukes. Oppdelinger som har stått sentrale i forskningslitteraturen har 

blant annet vært eksternaliserte og internaliserte atferdsproblemer, og mellom kategorisk og 

dimensjonale beskrivelse. Hvor noen fagdisipliner bruker begrepene for å beskrive og forklare 

atferdsproblemer langs en dimensjon, opererer andre disipliner med klare grensesettingen og 

kategorier for diagnostisk bruk (Nordahl et al., 2005).  

 

2.1.1 Internaliserte og eksternaliserte atferdsproblemer  

Et vanlig og mye brukt skille mellom ulike former for atferdsproblemer, har vært mellom 

internalisert og eksternalisert, eller innagerende og utagerende atferdsproblemer (Nordahl et 

al., 2005). Internaliserte vansker viser overordnet til atferdsmønstre som er rettet innover i 

barnet, og kan derfor være vanskeligere å oppdage i miljøet. Vanlige uttrykksformer kan være 

skyhet, sosial isolasjon og tilbaketrekning (Barne- & likestillingsdepartementet, 2009). 

Eksternalisert atferd er i større grad tydelig og ekspressive ovenfor miljøet, og kan derfor 

være lettere å oppdage og identifisere (Ogden, 2015). Vanskene kan blant annet komme til 

utrykk gjennom impulsivitet, hyperaktivitet eller aggressiv atferd (Barne- & 

likestillingsdepartementet, 2009). Tiltros for det mye brukte skillet, har det likevel vist å 

kunne være problematisk i bruk. Grunne til dette har blant annet vært at man ikke 

nødvendigvis finner rendyrkede atferdsproblematikker hos barn og unge (Nordahl et.al, 

2005). På lik linje kan utrykk i atferdsproblemer endres ved ulike utviklingsperioder (Barne- 

& likestillingsdepartementet, 2009).  

 

I studier av barns eksternaliserte problematferd har overordnede begreper stått sentralt, hvor 

det i mindre grad skilles mellom ulike former av atferdsproblemer. I seinere tid har Burns og 

Patterson (2000) gjennom et forskningsprosjekt identifisert tre meningsfulle underkategorier 

av atferdsproblemer; opposisjonell atferd, uoppmerksomhet og atferdsvansker (Burns & 

Patterson 2000). Opposisjonell atferd viser til problematisk atferd rette mot voksene, 

karakterisert av argumentering og sinneutbrudd. Uoppmerksom atferd beskrives som 

konsentrasjonsvansker og distraherende atferd lignende ADHD symptomer. Atferdsvansker 

består både av åpen og skjult problematferd, og karakteriseres av handlinger som aggresjon, 

ødeleggelse av objekter, lyving og stjeling. Atferdsvansker til sammenligning med 

opposisjonell atferd har en mer fysisk aggressiv karakter, og forståes i større grad som en mer 
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alvorlig form for problematferd (Hukkelberg et al, 2016). Flere andre studier har støttet opp 

under oppdeling i problemområder til fordel for en enhetlig dimensjon (Weis, Lovejoy, & 

Lundahl, 2005, Hukkelberg et al, 2016).  

 

2.1.2 Kategorisk og dimensjonal beskrivelse  

Et annet skille mellom ulike former for atferdsproblemer har vært ved bruk av dimensjonal 

eller kategoriske grenseverdier. Forskjellen kan også beskrives som et skille mellom 

medisinske og kliniske-, og en utviklingspsykologisk tilnærming (Ogden, 2015). Kategorisk 

og dimensjonal beskrivelse av atferdsproblemer er ikke gjensidig utelukkende forståelser, 

men beskriver atferdsproblemer noe ulikt.  

 

Den kategoriske tilnærmingen har vært mye anvendt innenfor det medisinske miljøet, hvor 

fokuset i stor grad har vært på diagnostisering. Diagnosene opererer med ulike 

grenseverdiene, hvor type, mengde og alvorlighetsgrad er avgjørende i forhold til om barnet 

har diagnostiserbare vansker (Ogden, 2015). Mest kjente diagnostiske systemene som legges 

til grunnlag for klinisk utredning er «Diagnostic Statistical Maual for Mental Disorders» og 

«International Classification of Diseases» (Nordal, 2011). Kriteriene i de to 

diagnosemanualene kan variere noe, men er i stor grad overlappende. Det skilles i hovedsak 

mellom to diagnoser som er knyttet til atferdsproblemer. Den første er alvorlig 

atferdsforstyrrelse (Eng. «Conduct disorder»), som kjennetegnes av klare normbrudd, samt 

alvorlige antisosiale og aggressive handlinger (Skogen og Torvik, 2013). Den andre 

diagnosen er opposisjonell atferdsforstyrrelse (Eng. «Oppositional defiant disorder»), og 

beskrives som en mindre alvorlig tilstand sammenlignet med atferdsforstyrrelse. 

Opposisjonell atferden kan i noen tilfeller fremstå som tidlig symptomer på utvikling av mer 

alvorlig atferdsvansker. Vansken kjennetegnes av trass, ulydighet og provoserende atferd 

(Ogden, 2015; Skogen & Torvik, 2013).  

 

Diagnosene med tilhørende kriterier er standardisert, og er utviklet på et forskningsmessig 

grunnlag (Nordal et al, 2011). I tidligere forskningslitteratur på problematferd har gutter vært 

overrepresentert i utvalgene (Zoccolillo, 1993; Berkout, Young & Gross, 2011; Moffitt & 

Scott 2008). Diagnosekriteriene er dermed kritisert for i større grad å være bedre egnet for å 
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identifisere atferdsproblemer hos gutter sammenlignet med jenter. Det har også vært 

argumentert for hvordan diagnosemanualene i større grad vektlegger aggressive og 

utagerende atferds utrykk, hvor innadvendte og skjulte atferdsproblemer har vært oversett 

(Moffitt et al., 2008). I samspill med kritikken har flere studier dokumentert stor overvekt av 

gutter, og spesielt innenfor mer alvorlig atferdsproblemer (Skogen & Torvik, 2013) I tillegg 

har diagnosekriteriene vært kritisert for å identifisere mer alvorlige atferdsproblematikker, og 

dermed overse mindre alvorlige og utviklende vansker (Solholm et al, 2005).  

 

En dimensjonal tilnærming beskriver atferdsproblemer noe ulikt sammenlignet med den 

kategoriske beskrivelsen. Dimensjonen opererer i større grad med en bredere forståelse av 

problematferd, og identifiserer et større spekter av atferdsproblemer (Ogden, 2015). Man er i 

mindre grad opptatt av et «enten eller»-perspektiv, og grensene mellom normal og 

problematferd er mindre skarpt (Druglie, 2013). Sammenlignet med å bruke en kategorisk 

tilnærming med strenge grenseverdier, opererer en dimensjonal tilnærming med en 

alvorlighetsgrad skala (Druglie, 2013). Faktorene lagt til grunne har ofte bygd på frekvensen, 

stabilitet, hvilken kontekst og i hvilken situasjon atferden oppstår, hvordan atferden påvirker 

andre, hvordan atferden påvirker individets sosiale fungering, og hvordan barnet responderer 

på andres atferd (Sørlie, 2000). Problematferden beskrives ikke som en diagnose, men som en 

samlebetegnelse på gjentatte brudd på sosiale normer. Et dimensjonalt perspektiv kan både 

innbefatte atferd innenfor og utenfor de forhåndsbestemte diagnostiske kategoriene (Skogen 

og Torvik, 2013).  

 

På tross av ulike forsøk på å beskrive og kategorisere ulike atferdsproblemer, har definisjoner 

og skiller vist å være problematisk. På en side vil bruk av ulike kategoriseringer eller 

beskrivelser kunne lette forståelsen, kommunikasjon og samarbeid mellom ulike instanser. 

Bruk av skiller og beskrivelser er med å forenkle kompleksiteten, bidrar til forutsigbarhet i 

form av årsaksforklaringer, langsiktig prognoser og mulige tiltak som har vist å kunne gi 

positiv effekt (Nordahl et al., 2005). På en annen side har tilnærminger basert på 

forhåndsbestemte grenseverdier vist å kunne bærer klare svakheter. Kazdin (1997) 

argumenterer blant annet for hvordan atferdsproblemer ikke burde bli begrenset til 

forhåndsbestemte kriterier. Praksisen kan føre til et ensidig fokus på alt utviklet og mulig 

observerbar atferd hos barnet. Konsekvensene kan være en «vente å se»-holdning, og vil i 

mindre grad identifisere barn i risiko for utvikling av alvorlige atferdsproblemer (Kazdin, 

1997). Kritikken er i overenstemmelse med argumenter for hvordan flere barn både innenfor 
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og utenfor grenseverdier har vist å kunne trenge tiltaksbehandling (Skogen & Torvik, 2013). I 

tillegg har det også blitt fremhevd hvordan diagnostisering i stor grad er preget av et ensidig 

fokus på barnet som opphav til atferdsproblemene (Sørlie, 2000). Kriteriene tar mindre 

hensyn til faktorer i miljøet, men baseres på kriterier som i større grad er knyttet til barnets 

atferd. Fokus blir da primært rettet mot barnets svake sider, med mindre fokus på hva barnet 

mestrer. Miljøfaktorers påvirkning på utvikling av atferdsproblemer er godt forskningsmessig 

dokumentert, hvor et ensidig fokus på barnet vil være svært uheldig (Sørlie, 2000; Patterson 

1982).  

 

2.1.3 Kjønn og aldersforskjeller  

Rapportering av prevalens har variert noe mellom ulike studier både i og utenfor Norge 

(Skogen & Torvik, 2013). Forskjellene kan være knyttet til ulike metoder, utvalg eller 

lokalisering av studier. I en norsk litteraturgjennomgang av 56 befolkningsrepresentative 

studier, ble det rapportert noe ulike prevalens for utbredelse av atferdsproblemer blant barn og 

unge i Norge (Skogen & Torvik, 2013). Sett i forhold til kjønn har de flere studier 

dokumentert en klar overvekt av gutter, spesielt i forhold til mer alvorlige atferdsproblemer 

(Skogen & Torvik, 2013; Maughan, Rowe, Messer, Goodman & Meltzer, 2004). 

Kjønnsforskjeller har i tillegg vist å være økende i forhold til barnets økende alder (Maughan 

et al, 2004). For den mindre alvorlige opposisjonelle atferdsforstyrrelsen, har 

kjønnsforskjeller vært noe mer flertydig og mindre fremtredende sammenlignet med alvorlige 

atferdsvansker (Skogen & Torvik, 2013). Tall fra norsk pasient register har også observert 

over dobbelt så mange gutter sammenlignet med jenter (gjennomsnittsalder = 9år) som ble 

diagnostisert med ADHD over en 6 års periode (Ørstavik et al, 2016 s.34). 

 

Generelt har atferdsproblemer vist å kunne utvikles på tvers av alder og utviklingsperioder. 

Det er likevel også her dokumentert forskjeller mellom jenter og gutter. Hos barn som utviklet 

atferdsproblemer i ung alder (under 10 år) viste en studie at gutter var signifikant 

overrepresentert 10:1 i forhold til jenter (Moffitt & Caspi, 2001). For atferdsproblemer som 

utviklet seg først i ungdomsalder (over 10 år) ble det ikke dokumentert like store 

kjønnsforskjeller  (Moffitt & Caspi, 2001).  
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2.1.4 Konsekvenser av atferdsproblemer  

Forskning viser at problematferd generelt tenderer å avta hos de fleste barn som viser 

problematisk atferd i oppveksten (Aunola & Nurmi, 2005; Snyder, Cramer, Afrank, & 

Patterson, 2005). Reduksjonen av problematferd kan blant annet knyttes til barnets biologiske 

modning, sosialisering, og generell økt sosial kompetanse (Nordahl et al.,2005). Det er likevel 

ikke alle barn som har den samme reduksjonen i problematferd ved sein barndom eller tidlig  

ungdomsalder (Moffitt et al, 2002).  

 

På individnivå har atferdsproblemer vært knyttet til lavere akademiske prestasjoner, sosiale og 

læringsmessige vansker hos barn (Kremer, Flower, Huang & Vaughna, 2016; Rojas, 2018) 

Vedvarende problematferd har vist å kunne føre til store konsekvenser både på individ og 

samfunnsnivå. Et av de mest kjente studiene innenfor atferdsproblemer er det longitudinelle 

Dunedin studie hvor 499 gutter ble fulgt frem til 26 års alderen (Moffitt et al., 2002). Studien 

dokumenterte hvordan kronisk og langvarige atferdsproblemer var forbundet med 

konsekvenser inn i voksenlivet. Det ble observert forskjeller i langsiktige konsekvenser 

mellom atferdsproblemer som var utviklet tidlig i barndommen, sammenlignet med vansker 

utviklet i ungdomsalderen (Moffitt et al., 2002). Tidlig start av atferdsproblemer var 

forbundet med økt forekomst av voldsutøvelser, dårligere mental helse, rus problematikk og 

karrierevansker i voksen alder. Sammenlignet med ungdomsstartere, hadde guttene 2-3 

ganger høyere sjanse for å bli rettsdømt, og var i større grad involvert i alvorlig lovbrudd 

(Moffitt et al., 2002). Det ble på lik linje dokumentert alvorlige langsiktige konsekvenser for 

atferdsproblemer utviklet i ungdomsalderen (Moffitt et al., 2002). På tross av at 

konsekvensene var mindre alvorlig var også ungdomsstartere forbundet med økt risiko for 

mentale helse problemer, rusproblematikk og selvrapportert lovbrudd som voksen (Moffitt et 

al., 2002).  

 

På samfunnsnivå vil atferdsproblemer kunne medføre store økonomiske konsekvenser. 

Kostnadene vil kunne utartes gjennom behov for langvarig behandling, sosial støtte og 

marginalisering i arbeidsmarkedet (Sørlie, 2000). Konsekvensene av atferdsproblemer og den 

høye prevalensen underbygger betydningen av tidlig identifisering og tiltaksarbeid rette mot å 

hjelpe barna (Skogen & Torvik, 2013). Å identifisere barn i risiko for atferdsproblemer 

bygger på studier knyttet til individuelle og miljømessige risikofaktorer. Det vil videre i 
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oppgaven bli gjort rede for forskningslitteratur på faktorer som har vist å kunne påvirke barns 

utvikling av problematferd.  

 

2.2 Risiko og beskyttelsesfaktorer  

Hva som kan føre til, forsterke eller forebygge utvikling av atferdsproblemer hos barn er et 

sentralt tema innenfor forskningsfeltet på risiko og beskyttelsesfaktorer (Moffitt og Scott, 

2008). Overordnet er det identifisert tre hovedgrupper som gjennom forskning har vist å ha 

sentral påvirkning på barns atferdsproblemer; barns individuelle karakteristikk, miljø faktorer 

og foreldrekarakteristikk (Bosmans, Braet, Van Leeuwen, & Beyers, 2006). Denne studien 

kommer til å fokusere på hvordan foreldreferdigheter kan påvirke ulike typer problematferd 

hos barn. Det er likevel avgjørende å se de ulike faktorene i et vekselssamspill, da faktorene 

påvirker og blir påvirket av hverandre (Druglie, 2013). Som et eksempel har antall 

risikofaktorer barnet er utsatt for, vist å ha betydning for eventuelle konsekvenser i 

utviklingen (Fortin & Bigras, 1997). Risikoen for å utvikle kliniske problemer øker 

betraktelig ved eksponering av flere risikofaktorer, en for barn som er utsatt for få. Det vil 

først bli gjort rede for ulike faktorer ved barnet og i miljøet som har vist å ha en betydelig 

påvirkning på utvikling av atferdsproblemer. Det vil deretter bli gitt en nærmere redegjørelse 

av forholdet mellom ulike foreldreferdigheter og barns utvikling av atferdsproblemer.  

 

2.2.1 Individuelle og miljømessige faktorer 

Ulike individuelle faktorer som lav kognitiv fungering og intelligens, uvanlig høy grad av 

hyperaktivitet, impulsivitet og vanskelig temperament i førskolealder har vist å kunne forklare 

noe av variansen i utvikling av atferdsproblemer (Dishion & Patterson, 2006; Nordahl et al, 

2005; Moffitt & Caspi, 2001). Barn utvikles likevel ikke i et vakuum, men påvirkes også av 

konteksten og miljøet rundt. Det eksisterer i dag et solid forskningsmessig grunnlag for 

hvordan barns utvikling både påvirkes av arvelige og miljømessige faktorer (Azeredoa, 

Moreiraabc, & Barbosab, 2018; Moffitt, 2005). Studier har blant annet identifisert spesifikke 

gen og gen kombinasjoner som har vist å kunne øke risikoen, alvorlighetsgraden og 

stabiliteten av atferdsproblemer (Azeredoa, 2018). Gener har i samspill med miljøet vist å 
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kunne bli slått «av og på» i møte med ulike miljømessige faktorer (Drugli, 2013). På tross av 

at miljøet ikke kan endre på gen sammensetningen, har miljøet vist å kunne ha en 

forsterkende eller beskyttende rolle for hvilken gen som kommer til syne hos barnet.  

Miljøets påvirkning på barns utvikling er godt dokumentert i studier, hvor risikofaktorer i 

familien har stått sentralt i forskningslitteraturen (Azeredoa et al, 2018; Patterson, 1982). 

Mindre gunstige oppvekstmiljø, familieforhold, mødres depresjon og omsorgssvikt har blant 

annet vist å kunne forklare variasjon i barns utvikling av problematferd (Moffitt & Caspi, 

2001; Moffitt et al, 2002). Andre sentrale faktorer i barns oppvekstmiljø har blant annet vært 

ulike type risiko nabolag, kvalitet på skolemiljøet og vennerelasjoner (Moffitt & Scott, 2008). 

Studier har her dokumentert hvordan barn med atferdsproblemer sammenlignet med andre 

barn danner mindre gunstige jevnaldrende relasjoner (Moffitt et al, 2002). Barna har også 

tendert å ha større sjanse for å havne i konflikt, og bli avvist av andre barn uten atferdsvansker 

(Coie, 2004). Spesielt har foreldrepraksis og ulike foreldreferdigheter vist å kunne ha en 

betydelig påvirkning på barns utvikling (Patterson, 1982) 

 

2.3 Foreldreferdigheter  

Ulike foreldreferdigheter har stått sentralt i studier av risiko og beskyttelsesfaktorer i forhold 

til barns utvikling av atferdsproblemer (Patterson, 1982; Snyder et al, 2005; Aunola & Nurmi, 

2005). Baumrind (1991) har på bakgrunn av empiriske funn utarbeidet en teoretisk modell 

hvor fire sentrale foreldrestiler fremstilles (Figur 1). Foreldrestil eller foreldrepraksis kan 

forståes som foreldrekarakteristikk hvor effekten på barnets atferd modereres gjennom ulike 

typer foreldreferdigheter (Darling & Steinberg, 1993). 
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Figur 1: Baumrind`s foreldreferdigheter (1991). 

 

Modellen er svært anerkjent og referert til i forskningslitteraturen. Dens gyldighet har vært 

bekreftet ved senere studier (Lamborn & Felbab, 2003). Foreldrestilene skilles fra hverandre i 

forhold til i hvilken grad de karakteriseres av to dimensjoner; kontroll/krav og relasjon 

(Baumrind, 1991). Kontroll eller krav viser til foreldres forventninger til barnets atferd i 

miljøet. Relasjoner beskriver forelders kontakt, støtte og oppmerksomhet rundt barnets behov 

og forutsetninger. Autorativ foreldrepraksis har gjennom forskning vist best å tilrettelegge for 

gunstig utvikling hos barn (Baumrind, 1991; Sorkhabi & Mandara, 2013). Foreldre har her 

aldersadekvate krav ovenfor barnet, samtidig som relasjonen karakteriseres av sensitivitet og 

dialog. Der hvor foreldre utøver en autorativ foreldrestil viser barn å være bedre emosjonelt 

tilpasset, ha høyere akademiske predasjoner og mindre problematferd (Sorkhabi, 2013). 

Autorativ foreldrestil har dermed vist å kunne være en beskyttelsesfaktor for barns utvikling 

av problematferd. 

 

Til hvilken utrekning ulike foreldrepraksiser forståes som negative eller positive, bygger på 

den dokumenterte effekten den har vist å ha på barns utvikling av atferdsproblemer.  

I denne studien fokuseres det på syv foreldrepraksiser som i forskningslitteraturen har vist å 

ha påvirkning på barns utvikling av problematferd: (a) streng for alder, (b) streng disiplin, (c) 

inkonsekvent disiplin, (d) adekvat disiplin, (e) positiv involvering, (f) klare forventninger, (g) 

foreldre tilsyn. Tiltros for at tidligere studier i mindre grad har undersøk assosiasjonene 

mellom de syv foreldreferdighetene og ulike typer problematferd (opposisjonell, 

uoppmerksomhet og atferdsvansker) indikerer litteraturen flere tendenser.   
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2.3.1 Negative foreldreferdigheter  

Negative foreldreferdigheter er forstått som foreldrepraksis som har vist å kunne predikere, 

opprettholde eller forsterke barns utvikling av atferdsproblemer. Forskning har funnet flere 

assosiasjoner mellom foreldre- og barns atferd i forhold til utvikling av problematferd. I en 

longitudinell studie på 266 gutter og jenter (gjennomsnittsalder = 5.5 år) ble det blant annet 

dokumentert hvordan ineffektiv/irritabel foreldredisiplin kunne predikerte økning i 

foreldrerapportert atferdsproblemer i barnehagen og i førsteklasse (Snyder et al, 2005). Hard 

disiplin er en annen foreldreferdighet som ved flere studier har vist å ha en signifikant 

innvirkning på barns utvikling av atferdsproblemer (Bradly & Corwyn, 2012). Ulike 

kombinasjoner av foreldrepraksiser har også vist å ha effekt på barns utvikling. I en 

longitudinell studie fra Finland (N= 210 finske gutter og jenter, gjennomsnittsalder = 5.5år) 

ble det undersøkt hvilken påvirkning foreldres affeksjon, atferdskontroll og psykologisk 

kontroll hadde på barn (Aunola & Nurmi, 2005). Kun mødres manglende affeksjon kunne 

predikerte utvikling av atferdsproblemer alene. Ved å krysse foreldreferdighetene, viste høy 

grad av psykologisk kontroll i kombinasjon med høy affeksjon hos mødres å predikere økning 

i barns problematferd. Det har også vært observert sammenhenger mellom økt inkonsekvent 

disiplin hos mødre og problematisk utvikling hos barn. Forholdet viste å være gjensidig, hvor 

økt problematferd hos barnet også kunne predikere inkonsekvent disiplin hos mødrene 

(Gardner, 1987). 

 

Studier på samspillet i familien har bekreftet hvordan barn også har en betydelig påvirkning 

på foreldrepraksis (Gardner, 1987; Hipwell et al, 2008). Studiene har her observert hvordan 

barnets alder har vist å kunne moderere effekten av ulike foreldreferdigheter ovenfor barns 

utvikling av atferdsproblemer. Som et eksempel har en studier vist hvordan hard disiplin 

tenderte å ha størst effekt på barns atferdsproblemer i tidlig og midtre barndom (Bradly & 

Corwyn, 2012). Alder som en modererende effekt på forholdet er også bekreftet gjennom en 

longitudinell studie av gutter (6-16 år) (Pardini, Fite & Burke, 2007). I tillegg ble det 

observerte et gjensidig forhold mellom bruk av fysisk straff og økt foreldrerapportert 

atferdsproblemer tvers av alle aldre (Pardini, Fite & Burke, 2007). Ved å kontrollere for lærer 

rapporterte atferdsproblemer, viste fysisk straff å ha sterkest effekt i barndommen (Pardini et 
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al, 2007). Flere studier har også vist hvordan foreldretilsyn har tendert å synke med barnets 

økende alder, uavhengig av om atferdsproblemene var til stede, eller økte (Pardini et al, 2007; 

Bradly & Corwyn, 2012; Fite, Colder, Lochman & Wells, 2006).  

 

2.3.2 Positive foreldreferdigheter  

Positive foreldreferdigheter forståes som foreldrepraksis som gjennom forskning har vist å 

kunne beskytte, hindre eller dempe utvikling av problematferd hos barn. Studier har her 

dokumentert hvordan mødres sensitivitet predikerte økt adaptiv atferd hos barnet ved alle 

utviklingsperioder (Snyder et al, 2005). I en longitudinell studie (N= 109 familier, 

gjennomsnittsalder = 11,5) ble det dokumentert hvordan foreldres atferdskontroll og tilsyn av 

barnet bidro til å forebygge uønsket, problematisk og aggressiv atferd (Domenech, Davis, 

Rodrìguez & Bates, 2006; Galambos, Barker & Almeida, 2003). På lik linje viste høy grad av 

atferdskontroll kombinert med lav grad av psykologisk kontroll, reduksjon i barnets 

atferdsproblemer (Aunola & Nurmi, 2005). Longitudinelle studier har også dokumentert 

hvordan barnets alder kan ha innvirkning på positiv foreldrepraksis. I en studie hvor foreldres 

bruk av positiv forsterkning ble undersøkt, indikerte forskningsfunnene hvordan 

foreldrepraksisen tenderte å synke når barnet kom i ungdomsalderen (Pardini et al, 2007).  

 

Overordnet gir studier på forholdet mellom foreldreferdigheter og barns atferdsproblemer 

støtte til betydningen av ulike foreldrepraksiser. Ulike foreldreferdigheter ser ut til å ha en 

signifikant påvirkning på barns utvikling av atferdsproblemer, hvor man har identifisert både 

positive og negative effekter. Tidligere studier har dannet grunnlaget for teoriutvikling hvor 

Gerald Patterson og hans kollega ved Oregon Social Learning Center i USA har hatt en 

sentral rolle (Patterson, 1982). Oppgaven vil videre redegjøre for Sosial Læring og 

Interaksjonsteori, hvor det tas sikte på å forklare hvordan ulike foreldrepraksiser påvirker 

barns utvikling.   
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2.4 Sosial læring og interaksjonsteori  

Foreldre tilrettelegger for en fundamental arena for barnets sosiale utvikling og læring 

(Snyder, 2015). Samspillet i familien består av langvarig og obligatoriske relasjoner, hvor 

barnet får rike muligheten til observasjon, erfaringer og respons på egen atferd.  

Sosial Interaksjons og Læringsteori (SLI) er utarbeidet på et solid forskningsmessig grunnlag 

av samspillet i familien og dens effekt på barn og unges utvikling (Patterson, 1982; Eddy et 

al, 2001). Områdene som har hatt innvirkning på teoriutviklingen, har blant annet vært 

tilknytnings teori, familie- og vennerelasjoner, og kontekstuelle faktorers betydning på 

samspillet (Solholm et al, 2005).  

 

SLI er inspirert og bygd opp av to teoretiske strømminger, sosial læring og sosial 

interaksjonsteori (Eddy et al, 2001). Sosial læringsteori beskriver hvordan atferd læres og 

opprettholdes gjennom sosiale prosesser i miljøet. På bakgrunn av gjentagende erfaringer og 

respons fra miljøet, vil barn i samspill med egne behov tilegne seg atferds strategier over tid 

(Ogden, 2015). Sosial interaksjonsteoretisk perspektiv vektlegger hvordan kvaliteten på 

interaksjonen har betydning for samspillet mellom individene. Interaksjonen vil danne 

grunnlaget for hvilken type erfaringer barnet tilegner seg i samspillet med foreldre. 

Problematferd blir i teorien beskrevet som antisosial atferd, men fokuser er ifølge Patterson 

(1982) mer på antisosiale hendelser heller enn antisosiale personer. Det fremheves hvordan 

tidlig utvikling av problematferd må bli forstått som en integrert del av en bredere kontekst 

(Patterson, 2002). Det vil være vanskelig å forstå barnets atferd uten å se den i forhold til 

konteksten hvor atferden opptrer (Eddy et al, 2001).  

 

2.4.1 Tvungen samspillsmønstre 

For å beskrive hva problematferd innebærer, har «Coercion/coercive» vært et anvendt begrep 

i den amerikanske forskningen (Patterson, 1982). Begrepet har forsøksvis blitt oversatt med 

press, tvang/tvingende atferd, og defineres ved at «en person i en dyade tar i bruk aversive 

stimuli betinget av atferden til den andre» (Solholm et al, 2005). Med andre ord beskrives 

problematferd hos barn som et forsøk på å kontrollere/tvinge motpartens atferd på en 

normovertredende måte (Solholm et al, 2005). Samspillet som oppstår mellom foreldres krav 
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og barnets problematferd defineres i teorien som tvungen samspillsmønstre. I 

familiesamspillet vil et eksempel kunne være at foreldre stiller krav til barnet om å rydde 

rommet, som igjen utløse aggressiv atferd hos barnet.  

 

Det som skiller problematiske samspillsmønstre fra det som antas å opptre i alle familier, er 

når det negative samspillsmønsteret blir dominerende i interaksjonen mellom foreldre og barn 

(Patterson, 2015). Senere forskning har dokumentert hvordan familier med antisosiale barn, 

opplever mer konfliktfylte samspill sammenlignet med «normale» familier (Patterson, 1982). 

Det har også vært observert hvordan barn med atferdsproblemer i større grad frembringer 

negative reaksjoner fra voksene i miljøet (Anderson, Lytton & Romney, 1986). I lys av 

studiene har tvungen samspillsmønstre vist å være vanskelig å endre (Patterson, 1982).   

 

2.4.2 Utvikling av problematferd  

De aller fleste barn har vært vitne til, har kunnskap om, eller har nyttiggjort seg av antisosiale 

handlinger i oppveksten (Snyder et al, 2015). Fokuset er dermed ikke primært på hvordan 

barn lærer antisosial atferd, da det antas at alle barn i større eller mindre grad har kunnskap 

om atferden. Sentralt i teorien står heller beskrivelser av hvorfor enkelte barn utøver mer, eller 

en bestemt type atferd fremfor en annen (Patterson, 1982). Teorien hevder at negative atferd 

hos barn opprettholdes gjennom to kontingente forsterkninger (Patterson & Marion, 2010). 

Den frøste handler om negativ forsterkning av barnets problematferd. Den andre handler om 

fravær av kontingent positiv forsterkning av prososial atferd.  

 

Gjennom oppdragelsen vil foreldre stille flere krav og forventninger til barnets atferd. 

Negative forsterkning oppstår dersom barnets problematferd suksessfullt endrer eller fjerner 

uønskede krav og forventninger fra foreldre (Patterson, 1982; Patterson, 2015). Atferds 

strateger er sosiale ferdigheter som læres over tid, og utvikles gjennom erfaringer og respons 

fra miljøet (Patterson, 1982). Foreldres inkonsekvente disiplin ovenfor barnet vil på lang sikt 

kunne lære barnet hvordan negative atferdsmønstre er effektive virkemidler for å oppnå 

ønskede konsekvenser (Snyder, 2015). I en forsterkningsfelle håndterer foreldrene situasjonen 

ved å endre, modifisere eller trekke tilbake kravet. På den måten øker sannsynligheten for at 

barnet vil nyttiggjøre seg av strategien også på et senere tidspunkt. En opplevd 
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forsterkningssekvens kan beskrives som følgende: Foreldre stiller krav til barnet om å pakke 

bort iPad, for deretter å starte på leksene. Dersom barnet ikke ønsker å gjennomføre kravet fra 

foreldrene, vil barnet kunne respondere med skriking, gråting eller andre former for antisosial 

atferd. Tvungen samspillsmønstre har også vist å føre til et dominerende fokus på barnets 

problematiske atferd (Patterson, 1982). Konsekvensen medfører at positiv forsterkning av 

ønsket atferd kommer i kjølvannet av interaksjonen. Ifølge SLI vil det manglende fokuset på 

barnets positive atferd være med på å opprettholde barnets problematferd (Patterson, 1982). 

 

Negative samspillsmønstre har vist å være svært utfordrende å endre innad i familien 

(Patterson & Forgatch, 2010). Noe av årsaken til det kan knyttes til hvordan tvungen 

samspillsmønstre ikke blir fortsatt som intenderte og beviste handlinger. Når antisosiale 

handlinger har blitt et dominerende mønster i interaksjonen, vil handlingsmønstrene bli 

automatisert og i stor grad operere utenfor familiemedlemmenes bevissthet (Patterson, 1982). 

Senere studier har dokumentert det positive forholdet mellom negative foreldreferdigheter og 

barns atferdsproblemer. I en longitudinell studie av jenter (N= 2 451, gjennomsnittsalder = 

8,5 år) og deres foreldre, ble forholdet mellom barns atferdsproblemer, og streng 

foreldredisiplin undersøkt (Hipwell et al, 2008). Etter å ha kontrollert for bakgrunnsvariabler, 

predikerte streng foreldrepraksis økning i problematferd, og problematferd predikerte økning i 

foreldres bruk av streng disiplin. På den måten opprettholdes og forsterkes den negative 

sirkelen i tvungen samspillsmønstre.  

 

2.4.3 Foreldreintervensjoner  

På tross av utfordringene med å endre negative samspillsmønstre i familien har 

intervensjonsstudier dokumentert positive resultater på barns atferd. Patterson (1982) 

anerkjenner hvordan utvikling av atferdsproblemer er svært komplekst, og påvirkes av svært 

mange ulike faktorer. Flere faktorer kan ha betydning, og forholdet mellom faktorene kan 

endre seg både i forhold til barnets alder og annen individuell karakteristikk.  

Foreldretreningsprogrammer er et av de mest studerte og evaluerte behandlingsmetodene for 

barn med atferdsproblemer (Kazdin, 1997). Sett opp imot ulike behandlingsprogram, har 

intervensjoner rettet mot endring av foreldreferdigheter være et av de mest lovende tiltakene. 

Som et eksempel viste en studie gjort på 121 norske barn (gjennomsnittsalder = 8 år) og deres 
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mødre at endring av foreldres oppdragelsespraksis kunne knyttes til bedring i barns atferd 

(Fossum et al, 2009). Endring i foreldres bruk av streng- og inkonsekvent disiplin kunne 

signifikant forklare deler av forholdet mellom behandling og endring i atferd. Lignende funn 

er også dokumentert ved andre studier. I et annet studie ble 6 randomiserte kliniske studier 

kombinert, med totalt 514 barn (Beauchaine et al, 2005). Studien viste at kritisk, hard og 

ineffektiv foreldrepraksis predikerte og medierte utfallet for barnas atferdsvansker ved 8,5 års 

alder. 

 

På tross av lovende funn er det rapportert varierende effekter av foreldreintervensjoner i ulike 

familier (Kazdin, 1997; Kjøbli, Nærde, Bjørnebekk & Askeland, 2013). Blant annet har 

tilstedeværelse av ADHD relaterte symptomer hos barn med atferdsproblemer vist å kunne 

modererte den positive effekten av foreldreintervensjon (Fossum et al, 2009). Weisz, Sandler, 

Durlak og Anton (2005) fremhever betydningen av å kjenne til faktorer som kan ha 

påvirkning på effekten av intervensjoner. På den måten er man bedre i stand til å avgjøre 

hvordan og ovenfor hvem ulike intervensjoner burde bli iverksettes. Studiene antyder at 

foreldreintervensjoner kan ha bedre effekt i noen familier, sammenlignet med andre. 

Forskningslitteraturen er likevel mangelfull, og studier på forholdet mellom 

foreldreferdigheters påvirkning på ulike type problematferd vil kunne være et viktig bidrag til 

forskningslitteraturen. 
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 Oppsummering av teori  3

Den teoretiske rammen for å forstå atferdsproblemer i denne studien tar utgangspunkt i en 

dimensjonal beskrivelse (Ogden, 2015). Begrepet defineres bredt, og beskriver barn med ulik 

grad, type og frekvens av atferdsproblemer. Studier har identifisert ulike problemområder 

innenfor spekteret av problematferd, henholdsvis opposisjonell atferd, uoppmerksomhet og 

atferdsvansker (Burns og Patterson, 2000). Atferdsproblemer er svært utbredt i Norge, hvor 

bekymring om atferdsproblemer og hyperkinetisk lidelse er et av de mest henviste årsakene til 

psykisk helsevern (Krogh og Indergård, 2018). Vanskene har vist å oppstå på tvers av 

risikofaktorer, alder og kjønn (Maughan et al, 2004; Moffitt & Caspi, 2001; Skogen & Torvik, 

2013). Generelt ser gutter ut til å være i større risiko for hyperkinetisk og alvorlige 

atferdsvansker (Maughan et al, 2004). For mindre alvorlige vansker har forskning på 

kjønnsforskjeller vært flertydig, hvor vansken ser ut til å være mer normalfordelt (Maughan et 

al, 2004). Barnets alder har også vist å påvirke hvor forskningslitteraturen skiller mellom 

atferdsproblemer som utvikles i barndom eller ungdomsalder (Moffitt & Caspi, 2001). 

Atferdsproblemer som opptrer i barndommen har vært assosiert med økt risiko for 

kriminalitet, ugunstige vennerelasjoner og mentale helse problemer i voksen alder (Moffitt & 

Caspi, 2001).  

 

Foreldres påvirkning på barns utvikling er godt dokumentert i forskningslitteraturen. Barns 

atferdsvansker oppstår ikke i et vakuum, men utvikles i et gjensidig samspill med 

miljømessige faktorer. Ulike foreldrepraksiser med tilhørende foreldreferdigheter har vist å 

både kunne forsterke og forebygge utvikling av atferdsproblemer (Aunola & Nurmi, 2005 

Pardini, Fite & Burke, 2007). SLI beskriver hvordan atferdsproblemer kan utvikles i 

familiesamspillet gjennom positiv forstrekning av barns negative atferd og gjennom kvaliteten 

på interaksjonen (Patterson, 1982).  

 

Tidligere studier har generelt tatt utgangspunkt i en bred enhetlig forståelse av problematferd. 

Mindre forskning er midlertidig gjort på forholdet mellom foreldreferdigheter og ulike type 

problemområder. Mulige forskjeller kan ha implikasjoner for foreldreintervensjoner rettet mot 

familier hvor barn har ulike typer atferdsproblemer.  
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 Metode 4

4.1 Design  

Datamaterialet (N= 551) kom fra tre uavhengige studier gjort ved Nasjonalt utviklingssenter 

for barn og unge (NUBU). Foreldre deltok i foreldreintervensjoner for å hindre begynnende 

eller eksisterende atferdsproblemer hos barna (2-13 år). De opprinnelige studiene hadde et 

longitudinelt design, siden formålet var å se på effekter av intervensjonene. I denne oppgaven 

brukes tverrsnittsdata fra kartleggingen, før intervensjonene startet. 

 

Oppgaven har et deskriptivt design, der man ser på «tingenes tilstand» på måletidspunktet (De 

Vaus, 2014). Foreldrene svarte på spørreundersøkelser om foreldreferdigheter og 

atferdsproblemer hos barnet. I de fleste tilfeller var dette barnets mor (88.4%). Oppgaven har 

en kvantitativ metodisk tilnærming, med mål om å beskrive, analysere og forklare hvordan 

ulike typer foreldrepraksiser påvirker problematferd hos barn, gjennom å studere variablene. 

 

Kvantitativforskning har til hensikt å forklare sammenhenger og relasjoner gjennom tall og 

tabeller, som beskrives strukturert. Undersøkelsene kan inneholde et lite eller stort 

datamateriale, men større utvalg er assosiert med sterkere statistisk styrke («power»). Det vil 

si at man kan ha større tiltro til resultatene som bygger på et større datamateriale enn et lite. I 

denne oppgaven er utvalget å anses som stort (N=551).  

 

Lund (2015) presenterer en modell for bruk av kvantitative data som han kaller fasemodellen, 

og som tar utgangspunkt i Cook og Campbell (1979) sin metodologiske tilnærming til 

kvantitativ forskning. Denne modellen er grunnlaget for denne oppgaven. Oppgavens 

forskningsspørsmål er laget med sikte på kunnskapsutvikling, og har blitt knyttet opp mot en 

teoretisk ramme og fremtredende forskning på feltet.  
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4.2 Utvalg 

Utvalget bestod av 551 barn og foreldre, hvor foreldrene rapporterte begynnende eller 

eksisterende atferdsproblemer hos barnet. Foreldrene var påmeldt tre ulike og uavhengige 

foreldreintervensjoner for å redusere barnas problematferd. I denne studien ble det brukt svar 

fra foreldre, før intervensjonene begynte. Studiene var godkjent av Regionaletisk komité. 

 

Familiene ble rekruttert fra fem helseregioner i Norge, hvor det ble rapportert om barnets 

problematferd, foreldrepraksis, og ulike bakgrunnsvariabler. Deltageren ble ekskludert fra 

studien dersom barnet var diagnostisert med autisme, utviklingshemning, eller de hadde blitt 

eksponert for seksuell mishandling. Familier ble også ekskludert hvis foreldre hadde alvorlig 

psykiske problemer. Ingen barn eller familier ble imidlertid ekskludert. 

 

Barna var mellom alderen 2 og 13 (M= 7.73, SD= 2.44) og 158 (28,7%) var jenter. Av 

utvalget bodde 66 (48,2%) med to biologiske foreldre, 21 (15,3%) bodde med foreldre som 

var gift eller samboer med en annen voksen, og 50 (36,5%) bodde med alene foreldre (skilt, 

separert eller aldri gift). Den årlige gjennomsnittlige bruttoinntekten i familiene var 509,609 

Norske kroner (SD = 347, 701), som representerer gjennomsnittlig inntekt i Norge (SSB, 

2018). Ifølge selvrapportering av foreldre, hadde 37 (27%) videregående eller høyere 

universitets utdannelse, 83 (60.6%) hadde fullført videregående, og 17 (12.4%) hadde kun 

fullført grunnskolen. De fleste foreldende hadde norsk bakgrunn (126 eller 92%), kun en 

(0,7%) hadde bakgrunn fra et annet vest europeisk land, og 8 (7.3%) rapporterte «annet» på 

etnisitet.  
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4.3 Måleinstrumenter  

Måleinstrumentene som ble brukt i denne studien inkluderte svar på barnas atferdsproblemer 

og ulike typer foreldrepraksis.  

 

4.3.1 The Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) 

Atferdsproblemer ble målt med The Eyberg Child Behavior Inventory som er et 

foreldrerapporterings verktøy for måling av barns atferdsproblemer (Eyberg & Ross, 1978; 

Robinson, Eyberg & Ross, 1980). ECBI består av 36 spørsmål, og består av en 

intensitetsskala og en problemskala. I denne studien blir kun intensitetsskalaen benyttet. ECBI 

36 har blitt oversatt til norsk, og standardisert i et nasjonalt utvalg av barn fra alderen 4 til 12 

år (Reedtz et al., 2008). En studie gjort av Burns og Patterson (2000) fant ut at en kortere 

versjon av ECBI (22 spørsmål) med fordel kunne erstatte den originale skalaen. Norske 

studier (Hukkelberg et al, 2016) har bekreftet dette funnet, og derfor ble også den korte 

versjonen brukt i denne studien. ECBI-22 måler tre ulike problematferds områder: 

opposisjonell atferd, uoppmerksomhet, og atferdsvansker (Burns og Patterson, 2000) på en 

syv-punkts Likert skala fra 1til 7 (1 = aldri, 7= alltid). Totalskårene på intensitetsskalaen 

varierer fra 22 til 154, hvor høyere verdi indikerer mer problematferd. 

 

  Opposisjonell atferd viser til aversive atferd, men ikke destruktive atferd, som er rettet 

mot voksne. Faktoren består av 10 spørsmål. Eksempel på spørsmål er “Nekter å utføre 

daglige gjøremål når han/hun blir bedt om det», «Nekter å legge seg til fastsatt tid» og 

«Reagerer med trass hvis han/hun blir bedt om å gjøre noe».  

 

  Uoppmerksom atferd viser til atferd assosiert med uoppmerksomhet, dårlig 

konsentrasjon og distraksjon. Kategorien er lignende symptomer på ADHD diagnosen, men 

ekskluderer hyperaktivitet. Faktoren består av 4 spørsmål. Eksempel på spørsmål er «Blir lett 

distrahert», «Har vansker med å fullføre en oppgave», «Har vansker med å konsentrere seg» 

og «Har vansker med å konsentrere seg om en ting av gangen».  
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Atferdsvansker måler både åpen og skjult problematferd. Den åpne viser til atferd rettet 

mot verbal og/eller fysisk aggresjoner mot andre barn. Den skjulte aspektet viser til lyving, 

stjeling og ødeleggelse av eiendom. Faktoren består av 8 spørsmål. Eksempel på spørsmål er 

«Ødelegger leker og andre ting», «Stjeler», «Slåss med venner på egen alder» og «Slåss med 

søsken». 

4.3.2 Parenting Practieces Interview (PPI) 

Foreldreferdigheter ble målt ved bruk av Parenting Practieces Interviw (PPI; Webster-Stratton 

& Hammond, 1998). Instrumentet er et mye brukt målingsinstrument (Reid, Webster-Stratton 

& Beauchaine, 2001), som tidligere har vært oversatt og tilpasset norske forhold (Larrson, et 

al, 2009). Foreldre rapporterer sannsynligheten og frekvensen for bruk av ulike 

foreldrepraksiser. Praksisene blir målt på en syv-punkts Likert- skala. De ulike 

foreldrepraksisene er: 

 

1) Streng i forhold til alderen (eng. «Harsh for Age»). Faktoren består av 9 items. 

Eksempel på items er «Hvis barnet ditt slår et annet barn, hvor sannsynlig er det at du vil gir 

barnet husarrest», «Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn: Noen ganger må man bli 

skikkelig sint på barn for at de skal gjøre som man sier».  

 

2) Streng disiplin (eng. «Harsh Discipline») Faktoren består av 14 items. Eksempel på 

items er «Hvis barnet ditt slår et annet barn, hvor sannsynlig er det at du hever stemmen; truer 

med straff, men uten å straffe (både fysisk og ikke- fysisk straff)» og «Gir barnet ris».  

 

3) Inkonsekvent disiplin (eng. «Inconsistent Discipline») Faktoren består av 6 items. 

Eksempel på items er «Hvis du advarer barnet om en reaksjon eller konsekvens, hvor ofte 

følger du opp dette?» og «Hvor ofte lykkes barnet i å omgå regler som du har fastsatt?».  

 

  4) Adekvat disiplin (eng. «Appropriate Discipline») Faktoren består 16 items. 

Eksempel på items er «Hvis barnet nekter å gjøre hva du har bedt han/henne om å gjøre, hvor 

sannsynlig er det at du vil gi barnet en «tenkepause» (ber barnet gå på rommet sitt o.l.)» og 

«Hvis barnet ditt slår et annet barn, hvor sannsynlig er det at du vil diskutere problemet med 

barnet eller stiller spørsmål».  
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5) Positiv involvering (eng. «Positive parenting») Faktoren består av 15 items. 

Eksempel på items er «I løpet av en vanlig uke, hvor ofte roser du eller belønner barnet for 

god oppførsel hjemme eller på skolen?» og «Generelt, hvor ofte gir du ros eller komplementer 

til barnet» (Kjøbli & Ogden, 2012).  

 

6) Tydelige forventinger (eng. «Clear Expectations») Faktoren består av 3 items. 

Eksempel på items er «Er du uenig/enig i følgende utsagn: «jeg har laget klare regler for 

barnet og har forventninger med hensyn til oppgaver og forpliktelser», «Er du uenig/enig i 

følgende utsagn: Jeg har laget klare regler for barnet og har forventninger med hensyn til å 

legge seg til rett tid og å stå opp i tide om morgenen».  

 

7) Foreldretilsyn (eng. «Monitoring») Faktoren består av 9 items. Eksempel på items er 

«I omlag hvor mange timer har barne ditt vært alene hjemme de siste 24 timene?» og «I løpet 

av de siste 2 døgn, hvor mange timer har barnet vært uten tilsyn fra voksene».  

 

4.4 Analyse  

”Statistical Packages for the Social Sciences” (SPSS) versjon 22 ble benyttet for å analysere 

data.  

 

Deskriptive analyse ble brukt til å beskrive gjennomsnitt, standeravvik og skårens fordeling 

(skjevhet og kurtose). Standeravvik (SD) er et standardisert mål, brukt for å kvantifisere 

mengden variasjon for et sett data (Howitt og Cramer, 2014). Et lavt standeravvik indikerer at 

skårene for utvalget sentrerer nærmere gjennomsnittet. Et høyt standardavvik indikerer at data 

punktene er spredd utover. For å kunne avgjøre om et standeravvik er høyt eller lavt, vil det 

bli tatt i bruk det respektive gjennomsnittsverdien for hver enkelt skala. Skjevhet 

(«skewness») og kurtose («kurtosis») ble brukt for å undersøke variablenes distribusjon, dvs. 

symmetri og hvor spiss kurven er i forhold til normalfordeling (Field, 2013).  

 

Relabilitet ble vurdert basert på Cronbachs alpha (α). Dette er et mål på indre konsistent 

mellom variablene, som er ment å måle et fenomen. Man vil forvente at de ulike delene som 
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sammen skal måle et fenomen, samvarierer ved måling. Ved høy indre konsistens vil alpha-

verdien øke mot 1, og ved lav konsistens vil den synke mot 0. Innenfor de fleste 

forskningssammenhenger har relabilitetsmål på over .70 vært ansett å være en akseptert 

grenseverdi (Howitt & Cramer, 2014).  

 

Bivariate analyser blir brukt for å se på assosiasjoner mellom variablene. Pearsons 

produktmoment korrelasjons koeffisient (Howitt & Cramer, 2014) blir betegnet i statistikken 

med bokstaven r. Målet rangeres mellom -1 og +1, og uttrykker retningen og styrken på 

assosiasjonen mellom to variabler (Howitt & Cramer, 2014). En positiv assosiasjon viser til 

hvordan en variabel øker i samsvar med vekst av en annen variabel. En negativ assosiasjon 

beskriver hvordan en bestemt variabel synker i samsvar med en annen variabel. Desto 

nærmere assosiasjonen plasseres mot 0, desto mindre assosiasjon vil det være mellom to 

variabler. Cohens (1988) beskriver korrelasjoner mellom .10-.29 = liten effekt, .30-.49 = 

middels effekt og >.50 = stor effekt.  

 

Uavhengig t-test ble brukt for å se på forskjeller i problematferd mellom gutter og jenter, 

samt aldersforskjeller (over og under 8 år). Testen sammenligner gjennomsnittet mellom to 

uavhengige grupper på samme kontinuerlige, avhengige variabel (Field, 2013). 

 

Multippel regresjonsanalyse ble brukt for å studere hvilke foreldrepraksiser som kan 

forklare mest varians i de ulike problemområdene. Til sammenligning med enkel 

korrelasjonsanalyse hvor det kun vises til korrelasjoner mellom to variabler, viser regresjon 

hvordan et utfall på en variabel kan forklares gjennom flere andre variabler. Standardisert beta 

(β), eller stigningstall, sier hvor mye i gjennomsnitt verdien til Y variabelen øker eller avtar 

med en enhets endring i X variabelen. Desto høyere beta verdien er, jo bedre kan variabelen 

forklare variansen i utfallet som måles (Fiels. 2013). Kvadrert R forteller hvor mye av 

variasjonen i atferdsproblemer som kan forklares gjennom modellen som er presentert. I 

denne studien vil det bli undersøkt om ulike foreldreferdigheter kan predikere, positivt eller 

negativt, barns grad av problematferd. Basert på tidligere studier, har barnets alder og kjønn 

vist å kunne ha en betydningsfull assosiasjon med utvikling av atferdsproblemer. Det blir først 

kontrollert for barnets alder og kjønn, for å undersøke hvor mye av variansen i problematferd 

som kunne forklares gjennom disse bakgrunnsvariablene. Deretter blir barnets alder, barnets 

kjønn og ulike foreldreferdigheter samlet, for å undersøke om foreldreferdigheter kunne 

forklare variasjoner i problematferd utover barnets alder og kjønn alene.  
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4.5 Validitet og reliabilitet 

For å kunne tolke resultater og trekke slutninger fra studien er det avgjørende å vurdere ulike 

typer validitet og reliabilitet. Det vil i det neste gjøres rede for ulike type validitetskriterier og 

relabilitet, og hva det innebærer. En nærmere reliabilitet og validitetsvurdering av denne 

studien vil bli diskutert i kapittel 6. 

 

Shadish, Cook og Campbell (2002) beskriver validitet som et utrykk for i hvilken grad man 

kan ha tiltro til slutninger i et studium. Validitet systemet presentert av Cook og Campbell 

(1979) er anerkjent innfor kvantitativ metodologisk forskning og vil danne grunnlaget for 

validering av denne studien (Kleven, 2007). Hvilken validitetskriterier som er sentrale for er 

studie avhenger av hvilken type slutninger som blir tatt. Cook og Campbells validitetssystem 

beskriver fire typer validitetskriterier: Statistisk validitet, indre validitet, begrepsvaliditet og 

ytre validitet. Knyttet til hvert av validitetstypene er det knyttet ulike trusler som 

vanskeliggjør å oppnå god validitet. 

 

 

God statistisk validitet er et uttrykk for om tendensene som kommer frem i studiet vurderes 

reliable og nøyaktige nok til å vurderes (Kleven, 2007). Den statistiske validiteten påvirkes 

både av analyser som gjennomføres, i tillegg til størrelsen på utvalget i studien. Man kommer 

likevel ikke unna problemer ved at sannsynlighetsresonnement aldri kan gi 100 % sikre svar 

(Kleven, 2002). En signifikans test på under p <.05 beskriver at det er under 5% sjanse for at 

for at forskjellen kan ha oppstått tilfeldig (Kleven, 2002). Det er dermed 5% sannsynligheten 

for å forkaste en nullhypotese som er sann (Type 1 feil). Ved å endre signifikansnivået til p< 

.01 øker samtidig faren for å beholde nullhypotesen som er falsk (type 2 feil). Det er dermed 

umulig å trekke noen helt klare konklusjoner på bakgrunn av et sannsynlighetsresonnement. 

Utvalget størrelse vil kunne minske risikoen for type 2 feil ved å sikre at studiet har 

tilstrekkelig statistisk styrke (Kleven, 2002). Ved store utvalgsstørrelser (N) øker 

sannsynligheten for å oppdage en forskjell når en forskjell virkelig eksisterer.   

 

Begrepsvaliditet viser til forholdet mellom testens operasjonaliserte målinger og det 

underliggende teoretiske fenomenet testen er ment å måle (Grønmo, 2004). I denne 

sammenheng måles barns atferdsproblemer og foreldreferdigheter som i seg selv kan være 

vanskelig å måle. Operasjonaliseringen baseres på målingsinstrumenter med tilhørende utsagn 
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eller spørsmål om praksis. Høy validitet forutsetter at operasjonelle begreper gjenspeiler det 

studiet faktisk ønsker å måle (Grønmo, 2004).  

 

Det er to hovedgrupper av trusler under datainnsamlingen som kan redusere 

begrepsvaliditeten (Kleven, 2007). Truslene beskrives som systematiske og tilfeldig 

målingsfeil. Førstnevnte omhandler konsistente feil, enten fordi målinger som ikke er relevant 

for fenomenet inkluderes, eller at operasjonaliseringen underrepresenterer det teoretiske 

fenomenet. (Bryman, 2016) Tilfeldige målingsfeil påvirker reliabilitet, da målingene ikke er 

stabile (se underkapittel). Overordnet vil truslene kunne føre til at indikatorene ikke dekker 

det teoretiske fenomenet studiet ønsker å måle. En måte å teste begrepsvaliditeten på ved å 

sammenligne ulike tester som begge søker å måle samme konstrukt. Man undersøker da om 

de to ulike operasjonaliseringene av fenomener korrelerer. Ved høy korrelasjon vil det kunne 

øke troverdigheten til operasjonaliseringen av instrumentene.  

 

Indre validitet defineres som slutninger fra en observert kovarians til tolkning om kausalitet 

(Kleven, 2007). Trusler mot indre validitet vil alltid være en fare spesielt ved ikke 

eksperimentelle design. I et ikke eksperimentelt design vil det være vanskelig å avgjøre hva 

som kan være virkningen og hva som kan være årsaken av variablene som blir undersøkt. 

Statistiske analyser sier ikke noe om retningen på forholdet mellom to variabler, og står i fare 

for at effekten kan forklares av en tredjevariabel (Bryman, 2016; Kleven, 2007). Selv om man 

med en korrelasjonskoefisient (r
2
) kan si at A forklarer 12% varians av B, vet man ikke om A 

påvirker B, B påvirker A, eller om A og B påvirker hverandre. Det kan også være en tredje 

«skjult» som kan virke inn på den observerte sammenhengen (Bryman, 2016). Forskere kan 

midlertidig styrke tillitten til slutningene ved å avkrefte alternative forklaringer.  

 

Med ytre validitet menes overføring av slutninger fra studien over til en bredere eller annen 

kontekster (Kleven, 2007). Det knyttes med andre ord til i hvilken grad resultatene i studiet 

kan overføres til også å gjelde andre individer eller situasjoner (Bryman, 2016). Vurdering av 

studiens ytre validitet må sees i forhold til hensikten med studiet, og populasjon studiets 

resultater antas å være relevant for (Bryman, 2016). Ved overføring av resultater vil studiets 

utvalg, utvalgsmetode og i hvilken situasjon studiet gjennomføres ha innvirkning på i hvilken 

grad resultatene kan generaliseres. Sannsynlighetsutvalg hvor samtlige i populasjonen har like 

stor sannsynlighet for å komme med i utvalget, regnes som en styrke ved den ytre validiteten 

(Kleven, 2002). I pedagogisk forskning er det likevel vanlig å basere utvalg på ikke 
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sannsynlighetsutvalg, og vurdering av validitet vil da baseres på skjønnsmessig vurdering. 

Desto skjevere utvalget er i forhold til populasjonene, jo større er risikoen for at 

generaliseringen kan være ugyldig (Bryman, 2016). Det vil dermed være avgjørende at studier 

gir en grundig beskrivelse av utvalget for å tydeliggjøre begrensninger ved overføring av 

resultater (Bryman, 2016).   

 

Relabilitet viser til målingssikkerhet, og stabiliteten ved målingsinstrumentet. Validitet- og 

relabilitetskriteriene vil sammen utfylle hverandre, da det tas sikte på å vurdere ulike sider 

ved kvaliteten på studien (Grønmo, 2004). Pålitelighet til resultatene er avgjørende for 

kvaliteten på en studie, og påvirker den indre validiteten. Kleven (2002) poengterer hvordan 

enhver persons skåre alltid vil være en funksjon av den sanne skåren i tillegg til tilfeldige feil. 

Tilfeldige målingsfeil som foreldres motivasjon til å fullføre spørreundersøkelsen eller 

varierende dagsform kan tåkelegge sammenhengen mellom variablene i undersøkelsen. 

Cronbachs alfa vil i denne studien bli bruk som mål på indre konsistens (Bryman, 2016). 

Resultatene presenteres i oppgavens resultatdel og vil videre diskuteres i oppgavens 

diskusjonsdel. 

 

4.6 Etiske vurderinger  

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskapelig og humaniora (NESH) 

angir Norske Retningslinjer for forskningsetikk. Retningslinjene skal bidra til at forskning 

skjer i henhold til etiske normer, og bidra til å fremme vitenskapelig praksis. Retningslinjene 

er delt inn i seks overordnede deler i forhold til samfunnet forøvrig, personer, hensyn til 

grupper og institusjoner, forskningssamfunnet, oppdragsforskning og forskningsformidling.  

 

Forskere og forskningsinstitusjoner har et selvstendig ansvar for å sikre at praksisen som 

utføres overholder de etiske retningslinjene som er angitt. Alle prosjekter i Norge som 

håndterer personlig informasjon fra deltagere må meldes og bli godkjent. Denne studien er 

basert på data fra tre uavhengige studier gjort ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge 

(NUBU). Studien har fulgt de etiske retningslinjene, og har vært godkjent Norske 

Regionaletiske Komité (NRK). 
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I samarbeid med NUBU ble det i denne studien undertegnet avtale om bruk og håndtering av 

forskningsdata. Datamaterialet var avgrenset til formålet med oppgaven og anonymisert av 

NUBU. Avtalen skal forsikre at denne studien følger gitte retningslinjer for oppbevaring og 

lagring av datamaterialet. Det fremkommer i kontrakten at datamaterialet ikke skal 

videreformidles eller publiseres utover de krav som er knyttet til innlevering av 

masteroppgaven. Anvendt datamateriell ble lagret på egen fil på beskyttet område på NUBUs 

server. I tillegg var datamaterialet kryptert på et eksternt lagringsmedium.  

 

Avtalen opphører 01.07.19 hvor datamaterialet og lagringsmedium returneres til NUBU. 
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 Resultater 5

 

Tre ulike områder for barns atferdsproblemer bli i denne studien undersøkt, barns 

atferdsproblemer, uoppmerksom atferd og opposisjonell atferd. Samlet vil de ulike 

problemområdene bli referert til som problematferd.  

 

De ulike foreldreferdighetene som blir tatt med i studiet er tilsyn av barnet, tydelige 

forventninger, positiv involvering, adekvat disiplin, inkonsekvent disiplin, stred disiplin for 

alder og streng disiplin. Samlet vil de ulike foreldreferdighetene bli referert til som 

foreldrepraksiser og foreldrestiler. På bakgrunn av tidligere forskning presentert i kapittel 2, 

vil foreldreferdighetene foreldretilsyn, tydelige forventninger, positiv involvering og adekvat 

disiplin refereres til som positive foreldreferdigheter. Foreldreferdighetene inkonsekvent 

disiplin, streng disiplin for alder og streng disiplin refereres til som negative 

foreldreferdigheter.  
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5.1 Deskriptiv statistikk  

Minimum og maksimum verdier for variabler, gjennomsnitt, standeravvik, skjevhet og 

kurtose for barns atferdsproblemer, og foreldreferdigheter er presentert i Tabell 1.   

 

Tabell 1. Gjennomsnitt, standeravvik, skjevhet og kurtose for alle variablene. N= 551. 

Variabel  Min-Max  M SD Skew  Krt 

AtfVan 8 - 50 22.54 7.42 .50 .09 

Uopp 4 - 28 16.43 6.03 .04 -.95 

Oppos 10 - 66 38.59 11.10 .03 -.51 

Tilsyn 25 - 57 45.64 5.33 -.49 .16 

Tydfor 3 - 21 16.36 3.00 -1.25 2.48 

Pos 35 - 97 67.30 9.69 .08 .17 

Adekvatdis 32 - 108 72.84 12.56 -.12 .14 

Inkons 6 - 35 18.44 4.54 .55 .69 

Strengalder 9 - 48 18.27 6.59 1.24 1.92 

Strengdis 15 - 62 29.66 7.76 .95 1.25 

Min = minimum skåret verdi; Max = Maximum skåret verdi; M = Gjennomnsitt; SD = Standeravvik; Skew= Skjevhet; Krt = Kurtose; 

AtfVan = Atferdsvansker; Uopp = Uoppmerksom atferd; Oppos = Opposisjonell atferd; Tilsyn = Tilsyn; Tydfor = Tydelige forventninger; 

Pos = Positiv involvering; Adekvatdis = adekvat disiplin; Inkons = inkonsekvent disiplin; Strengalder = Streng for alder; Strengdis = Streng 

disiplin. 

 

Som vist i tabellen, er nivå av atferdsproblemer for opposisjonell atferd (M= 38.59, SD= 

11.1) og uoppmerksomhet (M=16.43, SD= 6.03) sentrert rundt midtpunktet på intensitets 

skala. For atferdsproblemer (M= 22, 54. SD= 7.42) skårer utvalget noe under midtpunktet på 

skalaen. Alle variablene var tilnærmet normalfordelt, da skjevhet og kurtose var under 3 

(Kline, 1999)  

 

Tabell 1 viser at en stor andel av de ulike foreldrepraksisene tenderer å sentrere nært 

midtpunktet på intensitetsskalaen. Tydelige forventinger (M=16,36. SD=3.0) og foreldretilsyn 

(M= 45.64, SD=5.33) viser en skåre noe over gjennomsnittet. For foreldreferdighetene 

strengdisiplin (M= 29.66, SD=7.80) og streng for alder (18.27, SD= 6.60) skårer 
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foreldreutvalget litt under gjennomsnittet på skalaen. Alle variablene viste tilnærmet 

normalfordeling. 

5.1.1 Reliabilitet 

Cronbachs alfa ble undersøkt for å vurdere instumentenes reliabilitet. ECBI mål på 

atferdsvansker (uoppmerksomhet α = .91. opposisjonell α = .89, og atferdsvansker α = .76) 

viste alle tilfredsstillende reliabilitet med en alpha over > 0.7- Cronbachs alfa for intensitets 

skalaen samlet var 0.90. Foreldreferdigheter viste følgende reliabiltiet : Tilsyn (α =.63), 

tydelige forventninger (α = .72), positiv involvering (α = .77), adekvat disiplin (α = .82), 

inkonsekvent disiplin (α = .78), streng for alder (α = .74) og streng disiplin (α = .86). Det vil 

si at alle foreldreferdighetene viste tilfredsstillende kriterier på Cronbachs alfa, med unntak av 

foreldres tilsyn, som var noe lav (α = .63) 

5.1.2 Korrelasjoner   

Tabell 2. Korrelasjoner mellom variablene foreldreferdigheter og problemområder av 

atferdsproblemer.  

 

Oppos = Opposisjonell atferd; Uopp = Uoppmerksom atferd; AtfVan = Atferdsvansker; Strengdis = streng disiplin; Strengalder = Streng 

disiplin for alder; Inkons = inkonsekvent disiplin; Adekvatdis = adekvat disiplin; Pos = positiv diseplin; Tydfor = tydelige forventninger; 

Tilsyn = foreldretilsyn; **. Korrelasjonen er signifikant på 0.01- nivå; *. Korrelasjonen er signifikant på 0.05- nivå. 

Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ECBI           

1. Oppos 1          

2. Uopp .41
**

 1         

3. AtfVan .55
**

 .39
**

 1        

PPI           

4. Strengdis .36
**

 .11
*
 .22

**
 1       

5. Strengalder .11
*
 .14

**
 .15

**
 .34

**
 1      

6. Inkons .33
**

 .12
**

 .14
**

 .51
**

 .12
**

 1     

7. Adekvatdis .08 .13
**

 .04 .06 .28
**

 -.22
**

 1    

8. Pos -.16
**

 -.07 -.15
**

 -.24
**

 -.19
**

 -.19
**

 .28
**

 1   

9. Tydfor -.03 .10
*
 -.00 -.07 .11

**
 -.23

**
 .39

**
 .18

**
 1  

10. Tilsyn -.09
*
 -.09

*
 -.19

**
 -.09

*
 -.23

**
 -.10

*
 .07 .30

**
 .02 1 
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Tabell 2 viser korrelasjoner mellom opposisjonell atferd, uoppmerksomhet, atferdsvansker og 

de ulike foreldreferdighetene. Resultatene viser en sterk til middels positiv korrelasjon 

mellom samtlige problemområder av atferdsproblemer (r= fra .39 til .55. p< .01). Resultatene 

antyder at barn som skårer høyt innenfor et av problemområdene, har en forhøyet 

sannsynlighet for også å vise symptomer for atferdsproblemer innenfor de to andre 

problemområdene. 

 

Korrelasjonene gjort mellom de positive foreldreferdighetene (adekvat disiplin, positiv 

involvering, tydelige forventninger og tilsyn av barnet), viser gjennomgående positiv 

korrelasjon (r = fra .18 til .39, p<.01). Unntakene var korrelasjon mellom tilsyn og adekvat 

disiplin, og mellom tilsyn og tydelige forventninger, hvor analysen viste ingen signifikant 

korrelasjon.  

Analysen indikere at foreldre som tar i bruk positiv foreldrepraksis, har økt sjanse for også ta 

i bruk andre former for positive foreldrepraksiser 

 

Negative foreldreferdigheter (streng disiplin, streng for alder og inkonsekvent disiplin), viser 

overordnet en positiv signifikant korrelasjon (r= .12 til .51, p< .01). Av korrelasjonene var 

det streng disiplin og inkonsekvent disiplin som viste den sterkeste signifikante korrelasjon 

(r= .51, p<.01). Ut fra analysen kan man dermed anta at tilstedeværelse av en negativ 

foreldreferdighet, gir økt sannsynlighet for tilstedeværelse av en annen. 

 

Negative og positive foreldreferdigheter viser generelt å være signifikant negativt korrelert 

med hverandre (r= fra -.09 til -.24, p< .05). Unntaket var mellom streng for alder og adekvat 

disiplin, og mellom streng for alder og tydelige forventninger, som var signifikant positivt 

korrelert (r= fra .11 til .28, p< .01). I tillegg ble det ikke funnet noe signifikant korrelasjon 

mellom tydelige forventninger og streng disiplin, eller mellom streng disiplin og adekvat 

disiplin (p >.05). 

 

Korrelasjoner mellom opposisjonellatferd og negative foreldreferdigheter, viser en signifikant 

positiv korrelasjon (r= fra .11 til .36, p< .05). For positive foreldreferdigheter ble det funnet 

negativ signifikant korrelasjon i forhold til positive foreldrepraksis og foreldretilsyn (r= fra -

.09 til -.16, p< .05). Korrelasjoner mellom uoppmerksom atferd, og negative 

foreldreferdigheter viser en signifikant positiv korrelasjon (r = fra .11 til .14, p< .05). De 

positive foreldreferdighetene hadde en overordnet svak ikke signifikant korrelasjon, men 
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unntak av tydelige forventninger (r= .10, p< .05) og adekvat disiplin (r= .13, p< .01) som 

hadde positiv men noe svak signifikant effekt.  

 

Korrelasjoner mellom atferdsvansker og negative foreldreferdigheter viser en signifikant 

positiv korrelasjon (r= fra .14 til .22, p< .01). For de positive foreldreferdighetene viser 

resultatene en overordnet negativ signifikant effekt (r= fra -.15 til -.19, p< .01). unntaket var 

for adekvat disiplin og tydelige forventninger, hvor det ikke var en signifikant 

korrelasjonseffekt. Gjennomgående viser korrelasjons resultater at negative 

foreldreferdigheter ofte oppstår samtidig med atferdsproblemer. I tillegg viser noen av de 

positive foreldreferdighetene å være negativt korrelert med atferdsproblemer 

5.2 T-test for uavhengige grupper 

Tabell 3. T- test mellom barnets kjønn (Gutt vs. Jente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kjønn  Gjennomsnitt SD T (df) p- 

verdi 

Opposisjonell Jente 37.95 10.67 -.855 (538) .39 

 Gutt 38.85 11.27   

Uoppmerksomhet Jente 15.85 6.53 -1.411 (545) .16 

 Gutt 16.66 5.81   

Atferdsproblemer Jente 19.95 7.11 -5.240 (537) .00 

 Gutt 23.57 7.30   
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Tabell 4. T- test mellom barnets alder (over 8 år vs. under 8 år).  

 

Tabell 3 og 4 viser resultat av to ulike t tester. Tabell 3 undersøker om ulike typer 

problematferd er signifikant ulikt utbredt mellom gutter og jenter. Tabell 4 undersøker om det 

er signifikant forskjell mellom barn over og under 8 år i forhold til de ulike 

problemområdene. Resultatene viste at for problemområdet atferdsvansker, var 

gjennomsnittsskåren for gutter (M= 23.57, SD= 7.3), sammenlignet med jenter (M=19.95, 

SD= 7.1) signifikant høyere -3.63, t(537) = -5.24, p= 00. For de andre problemområdene, 

uoppmerksomhet og opposisjonell atferd, var det ingen signifikant forskjell mellom 

kjønnene.  

For barn over eller under 8 år, viser resultatene at samtlige av målingene på 

problemområdene er signifikant forskjell mellom aldersgruppene. For alle målene på 

atferdsproblemer, viser barn over 8 år signifikante høyere frekvens av atferdsvansker en for 

barn under 8 år (p = <.01). 

 

 

 

 

 

 Alder Gjennomsnitt SD T (df) p- 

verdi 

Opposisjonell Under8 37.25 10.41 -3.032 (538) .00 

 Over8 40.13 11.67   

Uoppmerksomhet Under8 14.55 5.63 -8.133 (545) .00 

 Over8 18.52 5.77   

Atferdsproblemer Under8 21.74 7.42 -2.678 (537) .01 

 Over8 23.44 7.33   
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5.3 Regresjonsanalyse 

Regresjonsanalyse ble brukt for å studere hvor mye foreldreferdigheter predikerte ulike typer 

problematferd. 

Tabell 5. Multippel regresjon for opposisjonell atferd.  

Prediktorer  b SE β t p 

1 (Constant) 35.02 1.70  20.55 .00 

Kjønn 0.72 1.10 .03 0.66 .51 

Alder 0.37 0.20 .08 1.86 .06 

2 (Constant) 19.92 6.49  3.07 .00 

Kjønn 0.71 1.00 .03 0.71 .48 

Alder 0.14 0.20 .03 0.67 .50 

Strengdis 0.37 0.07 .26 5.16 .00 

Strengalder -0.15 0.08 -.09 -1.90 .06 

Inkons 0.55 0.12 .23 4.64 .00 

Adekvatdis 0.14 0.04 .16 3.27 .00 

Pos -0.11 0.05 -.10 -2.09 .04 

Tydfor 0.00 0.17 .00 -0.00 1.00 

Tilsyn -0.09 0.09 -.05 -1.00 .32 

N= 551, SE= standardfeil, b= ustanderdisert beta, β= standerdisert coefficients beta; Kjønn = barnets kjønn (Gutt/jente); Alder = barnets 

alder (3- 13); Strengdis = streng disiplin; Strengalder = Streng disiplin for alder; Inkons = inkonsekvent disiplin; Adekvatdis = adekvat 

disiplin; Pos = positiv diseplin; Tydfor = tydelige forventninger; Tilsyn = foreldretilsyn.  

R
2
 = .01 for steg 1; R

2
 = .20 for steg 2 (p < .05).  

 

Tabell 5 viser resultater for opposisjonell atferd. Resultatene viser at prediktorene i modell 1 

(kjønn og alder) kun forklarte 1% av variansen i opposisjonell atferd. Hele modellen forklarte 

20% av variansen i opposisjonell atferd. Analysen viser at barnets alder og barnets kjønn 

samlet, ikke hadde en signifikant predikerende verdi (F(2, 516) = 2.08, p>123). Ved å 

inkludere foreldreferdigheter, gir modellen et signifikant bidrag (F(9.509) = 14.16, p<. 000)) 

til å forklare barns opposisjonelle atferd. 

 

Tabell 5 viser at flere av foreldreferdighetene var urelatert til opposisjonell atferd (tydelige 

forventninger, tilsyn og streng for alder (p> .05)). Foreldreferdighetene streng-, inkonsekvent 
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og adekvat disiplin var positivt og signifikant relatert til opposisjonell atferd (β = fra .16 til 

.26, p< .05). Positiv involvering var signifikant og negativt relatert til opposisjonell atferd (β 

= -.10, p< .05) 

 

Tabell 6. Multippel regresjon for uoppmerksom atferd. 

Prediktorer b SE β t p 

1 (Constant) 10.04 .88  11.45 .00 

Kjønn .24 .56 .02 .43 .67 

Alder .79 .10 .33 7.79 .00 

2 (Constant) .80 3.65  .22 .83 

Kjønn .35 .56 .03 .62 .53 

Alder .76 .11 .31 6.64 .00 

Strengdis .02 .04 .03 .51 .61 

Strengalder -.01 .04 -.02 -.32 .75 

Inkons .19 .07 .14 2.82 .01 

Adekvatdis .05 .02 .11 2.25 .03 

Pos -.04 .03 -.06 -1.4 .17 

Tydfor .09 .09 .05 .98 .33 

Tilsyn .06 .05 .06 1.21 .23 

N= 551, SE= standardfeil, b= ustanderdisert beta, β= standerdisert coefficients beta; Kjønn = barnets kjønn (Gutt/jente); Alder = barnets 

alder (3- 13); Strengdis = streng disiplin; Strengalder = Streng disiplin for alder; Inkons = inkonsekvent disiplin; Adekvatdis = adekvat 

disiplin; Pos = positiv diseplin; Tydfor = tydelige forventninger; Tilsyn = foreldretilsyn.  

 

R
2
 = .11 for steg 1; R

2
 = .14 for steg 2 (p < .05). 

 

Tabell 6 viser resultater for uoppmerksom atferd. Resultatene viser at prediktorene i modell 1 

(kjønn og alder) kunne forklare 11% av variansen i uoppmerksom atferd. Hele modellen 

forklarte 14% av variansen i uoppmerksom atferd. Analysen viste at barnets kjønn og alder 

samlet, hadde en signifikant predikerende verdi (F(2.520) =31.12, p<. 000). Ved å inkludere 

foreldreferdigheter, var modellen også signifikant med noe redusert forklart varians (F(9.513) 

= 9.451, p <. 000) til å forklare barnets uoppmerksomme atferd.  
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Tabell 6 viser at flere av foreldreferdighetene var urelaterte til barnets uoppmerksomme 

atferd (streng disiplin, streng for alder, positiv involvering og tydelige forventninger (p> .05). 

Foreldreferdighetene inkonsekvent- og adekvat disiplin, var begge positiv og signifikant 

relatert til uoppmerksom atferd (β = fra .11 til .31, p< .05).  

 

Tabell 7. Multippel regresjon for atferdsvansker. 

Prediktorer b SE β t p 

1 (Constant) 16.88 1.11  15.27 .00 

Kjønn 3.32 .71 .20 4.68 .00 

Alder .42 .13 .14 3.27 .00 

2 (Constant) 19.08 4.56  4.19 .00 

Kjønn 3.28 .70 .20 4.70 .00 

Alder .18 .14 .06 1.25 .21 

Strengdis .16 .05 .16 3.06 .00 

Strengalder .03 .05 .03 .63 .53 

Inkons .09 .08 .06 1.12 .27 

Adekvatdis  .02 .03 .04 .71 .48 

Pos -.04 .04 -.05 -1.07 .29 

Tydfor .05 .12 .02 .41 .68 

Tilsyn -.15 .07 -.11 -2.34 .02 

N= 551, SE= standardfeil, b= ustanderdisert beta, β= standerdisert coefficients beta; Kjønn = barnets kjønn (Gutt/jente); Alder = barnets 

alder (3- 13); Strengdis = streng disiplin; Strengalder = Streng disiplin for alder; Inkons = inkonsekvent disiplin; Adekvatdis = adekvat 

disiplin; Pos = positiv diseplin; Tydfor = tydelige forventninger; Tilsyn = foreldretilsyn.  

 

R
2
 = .07 for steg 1; R

2
 = .13 for steg 2 (p < .05). 

 

Tabell 7 viser resultater for atferdsvansker. Resultatene viser at prediktorene i modell 1 

(kjønn og alder) kunne forklare 7% av variansen i atferdsvansker. Hele modellen forklarte 

13% av variansen i atferdsvansker. Analysen viser at barnets kjønn og alder samlet, hadde en 

signifikant predikerende verdi (F(2.512) = 18.097, p <.000). Ved å inkludere 

foreldreferdigheter, gir modellen også videre et signifikant bidrag (F(9. 505) = 8. 532, p <. 

000). 
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Tabell 7 viser at en stor andel av foreldreferdighetene var urelaterte til atferdsvansker (streng 

for alder, inkonsekvent-, adekvat disiplin, positiv involvering og tydelige forventninger (p> 

.05). Foreldreferdigheten streng disiplin var positivt signifikant relatert til barns 

atferdsvansker (β = .16, p< .05). Foreldretilsyn var signifikant og negativt relatert til 

atferdsvansker (β = -.11, p< .05).    

 

Tabell 8. Multippel regresjon for problematferd (problemområdene samlet). 

Prediktorer b SE β t p 

1 (Constant) 61.66 2.970  20.76 .00 

Kjønn 4.53 1.907 .10 2.37 .02 

Alder 1.55 .344 .20 4.51 .00 

2 (Constant) 40.28 11.69  3.45 .00 

Kjønn 4.75 1.79 .11 2.65 .01 

Alder .99 .36 .13 2.73 .01 

Strengdis .58 .13 .22 4.40 .00 

Strengalder -.13 .14 -.04 -.90 .37 

Inkons .79 .22 .18 3.67 .00 

Adekvatdis .22 .08 .14 2.87 .00 

Pos -.20 .09 -.10 -2.15 .03 

Tydfor .17 .30 .03 .59 .56 

Tilsyn -.20 .17 -.05 -1,18 ,24 

N= 551, SE= standardfeil, b= ustanderdisert beta, β= standerdisert coefficients beta; Kjønn = barnets kjønn (Gutt/jente); Alder = barnets 

alder (3- 13); Strengdis = streng disiplin; Strengalder = Streng disiplin for alder; Inkons = inkonsekvent disiplin; Adekvatdis = adekvat 

disiplin; Pos = positiv diseplin; Tydfor = tydelige forventninger; Tilsyn = foreldretilsyn.  

 

R
2
 = .05 for steg 1; R

2
 = .20 for steg 2 (p < .05). 

 

I siste del av regresjonsanalysen ble de ulike problemområdene av atferdsproblemer 

(opposisjonell atferd, uoppmerksomhet og atferdsvansker), slått sammen til en samlet skåre 

atferdsproblemer. Tabell 8 viser resultater for atferdsproblemer. Resultatene viser at 

prediktorene i modell 1 (kjønn og alder) kunne forklare 5 % av variansen i barns 

atferdsproblemer. Hele modellen fikk en økt forklarende varians på 20% av barns 

atferdsproblemer. Analysen viser at barns alder og kjønn samlet, hadde en signifikant 
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predikerende verdi (F(2,519) = 14,246, p< .000). Ved å inkludere foreldreferdigheter, hadde 

hele modellen også en signifikant predikerende verdi F(9, 503) = 13,873, p <. 000). 

 

Modell 8 viser at flere av foreldreferdighetene var urelaterte til barns atferdsproblemer 

(streng for alder, tydelige forventninger og tilsyn, p> .05). Foreldeferdighetene streng-, 

inkonsekvent- og adekvat disiplin var signifikant og positivt relatert til barns 

atferdsproblemer (β= fra .14 til .22, p< .05). Positiv involvering var signifikant og negativt 

relatert til barns atferdsproblemer (β= -.10, p <.05).  
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 Diskusjon 6

 

6.1 Oppsummering av resultater  

 

Denne studien har som hensikt å undersøke hvordan foreldreferdigheter er relatert til ulike 

typer problematferd; opposisjonell atferd, uoppmerksomhet og atferdsvansker hos barn. 

Resultatene er basert på datamaterialet innhentet av Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og 

Unge (NUBU). Familiene var rekruttert fra alle fem helseregioner i Norge, og utvalget bestod 

av jenter og gutter (71% gutter, gjennomsnittsalder = 7.7 år) med begynnende eller 

eksisterende problematferd. Ulike problemstillinger ble studert for å undersøke problematferd 

blant disse barna.  

 

Resultatene viste at positive foreldreferdigheter var signifikant positivt korrelert med 

hverandre. Den samme tendensen vise seg også mellom ulike negative foreldreferdigheter. 

Positive og negative foreldreferdigheter viste generell negativ signifikant korrelasjon med 

hverandre. Resultater fra t-test viser at gutter hadde høyere intensitetskåre på 

problemområdet atferdsvansker, sammenlignet med jenter. Barn over 8 år hadde signifikant 

høyere gjennomsnittsskåre på intensitetsskalaen ved mål på samtlige av de tre 

problemområdene. Regresjonsanalysen viste at noen foreldreferdigheter var mer forbundet 

med problematferd enn andre, og at det var spesielt de negative foreldreferdighetene som 

predikerte høyere intensitet av problematferd. Dette er resultater som vi kan forvente ifølge 

litteratur på området (Patterson, 1982; Snyder et al, 2005; Aunola & Nurmi, 2005). Forskning 

støtter generelt en høyere forekomst av alvorlige atferdsproblemer hos gutter, og intensiteten 

av vanskene har vist å øke med barnets alder (Skogen & Torvik, 2013; Maughan et al). 

Forskningslitteraturen har også vist høyere forekomst av negative samspill i familier hvor 

barn har atferdsproblemer (Patterson, 1982). 
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6.2 Forholdet mellom ulike foreldreferdigheter 

Det første forskningsspørsmålet handler om hvordan de ulike foreldreferdighetene var 

assosiert med hverandre. Resultatene fra denne studien viser generelt at positive 

foreldreferdigheter (adekvat disiplin, positiv involvering, tydelige forventninger og tilsyn av 

barnet) er positivt assosiert med hverandre. Den samme tendensen ble også observert mellom 

ulike negative foreldreferdighetene (streng disiplin, streng for alder og inkonsekvent 

disiplin). Overordnet var forholdet mellom positive og negative foreldreferdigheter negativt 

korrelert. Nåværende resultater kan antyde at det eksisterer et mønster i foreldrepraksis. 

Foreldre som tar i bruk foreldreferdigheter innenfor en av de to gruppene har økt 

sannsynlighet for å ta i bruk lignende foreldreferdigheter.  

 

Det er utfordrende å sammenligne forholdet mellom ulike typer foreldreferdigheter i denne 

og tidligere studier. For det første, har tidligere studier fokusert på kombinasjoner av ulike 

typer foreldreferdigheter, samt at de har anvendt ulike begreper eller meningsinnhold ved 

ferdighetene?  (Bradly & Corwyn, 2012). Som et eksempel har tidligere studier brukt 

begreper som «hard disiplin» eller «fysisk straff» (Bradly & Corwyn, 2012; Pardini et al, 

2007). Til sammenligning blir det i denne studien brukt begrepet «streng disiplin» som viser 

til en mildere form for fysisk og ikke fysisk disiplin (for eksempel ris eller trusler). 

Forskjellene i meningsinnhold og praksis kan ha innvirkning på forholdet mellom ulike 

foreldreferdigheter, og sammenligning mellom studier kan derfor være vanskelig. På tross av 

forskjeller antyder denne og tidligere studier at det kan eksisterer et forhold mellom ulike 

foreldreferdigheter. Flere studier har blant annet dokumentert en økt forekomst av hard 

disiplin, fysisk straff og inkonsekvent disiplin i familier hvor barn har atferdsproblemer 

(Bradly & Corwyn, 2012; Gardner, 1989; Hipwell et al, 2008).  

 

Forholdet som observeres mellom foreldreferdigheten kan forståes i lys av det Patterson 

kaller tvunget samspillsmønstre (Solholm, 2005; Patterson, 1982). Konfliktfylte interaksjoner 

kan ifølge teorien føre til et dominerende fokus på barnets problematferd, og forsterkning av 

barns positive atferd kan komme i kjølvannet av det negativt familiesamspill. Seinere 

forskning har støttet Pattersons teori (1982) hvor det har vært observert et positivt forhold 

mellom barns økende problematferd og foreldres bruk av negative foreldreferdigheter 

(Hipwell et al, 2008). I tillegg har det vært dokumentert flere konfliktsituasjoner i familier 
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hvor barn har atferdsproblemer, sammenlignet med i andre familier (Patterson 1982). Basert 

på denne studien og tidligere forskning antydes det at det er en forhøyet forekomst av 

negative foreldreferdigheter i familier hvor barn har atferdsproblemer.  

 

Gruppering av positive og negative foreldreferdigheter bygger i denne studien på et 

forskningsmessig grunnlag av forholdet mellom foreldrepraksis og dens effekt på barns 

atferdsproblemer (Bradly & Corwyn, 2012; Fite, Colder, Lochman & Wells, 2006; Patterson 

1982; Pardini et al, 2007). Resultatene støtter også opp under det teoretiske grunnlaget i 

Baumrind (1991) visualisering av fire distinktive foreldrestiler. Foreldre som stiller 

aldersadekvate forventninger til barnet i samspill med sensitivitet ovenfor barnets behov, har 

vist å fremme gunstig utvikling hos barn og unge (Sorkhabi, 2013). I seinere tid har det 

likevel vært rettet kritikk mot bruk av globale, konsistente og stabile foreldrestiler. På tross 

av signifikant fremgang i forståelsen av foreldrepraksis og dens effekt på barns utvikling, er 

det en pågående debatt om hvordan forholdet kan forståes og måles. En stor andel av studiene 

er gjennomført på vestlige middelklasse kulturer. I hvilken grad foreldreferdigheter har 

samme effekt innenfor en ikke- europeiske kontekst er mindre tydelig. Studier har her 

dokumentert forskjeller i effekten av ulike foreldreferdigheter i forhold til ulike nabolag, 

etniske- og kulturelle grupper (Helwig et al, 2013; Lee et al, 2014). Foreldreferdighetene ble 

også evaluert ulikt av barna, og forskjeller i barns oppfattelser viste å kunne påvirke effektn 

foreldreferdighetene hadde på barns utvikling (Lee et al, 2014).  

 

Studier antyder dermed at det ikke eksisterer globale og stabile effekter mellom 

foreldrepraksis og barns utvikling slik som antatt i Baumrind modell (1991). Hva som kan 

være årsaken til forskjellene som observeres, er utenfor rammene av denne studien. Det har i 

litteraturen likevel vært drøftet om andre prosesser i miljøet er med på å undergrave effekter 

av foreldrepraksis på barns utvikling (Sorkhabi el al, 2013). En annen forklaring kan henge 

sammen med faktisk fundamentale forskjeller i prosessene mellom foreldre og barn innenfor 

ulike etniske eller kulturelle grupper (Sorkhabi el al, 2013). Foreldre er sentrale 

sosialiseringsagenter ovenfor barnet, og foreldrepraksis må derfor i tillegg sees i forhold til 

det overordnede målet i oppdragelsen. Ulike kulturer kan ha ulike mål i oppdragelsen av barn 

som vil påvirke foreldrepraksisen i familien. Forholdet mellom ulike foreldreferdigheter som 

ble observert i dette og tidligere studier, kan dermed reflektere gyldige forhold spesifikt 

knyttet til den kulturelle rammen ved studiene 
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Resultater som kommer frem i denne og tidligere studier kan ha implikasjoner for videre 

forskning og foreldreintervensjoner. Resultatene fremmer betydningen av å rette fokus mot 

generelle foreldrepraksisen i familier hvor barn har atferdsproblemer. Studiene antyder at det 

eksisterer et mønster i foreldrepraksiser, og fokus på enkeltferdigheter hos foreldre vil 

dermed ikke være tilstrekkelig for å endre på det negativt familiesamspill i familien. På en 

annen side har kontekstuelle faktorer vist å kunne forklare effekten av ulike 

foreldreferdigheter. Funnene vil kunne ha implikasjoner for om foreldreferdigheten skal 

forståes som positive eller negative i samspill med barns utvikling. Det er i denne studien kun 

vært belyst noen kontekstuelle faktorer som har vist å kunne ha innvirkning (Helwig et al, 

2013; Lee et al, 2014). Andre faktorer som hjemmemiljø, familiesammensetninger og andre 

etniske grupper kan også ha innvirkning på forholdet mellom ulike foreldreferdigheter. Mer 

forskning kreves i forhold til hvilken foreldreferdigheter som kan ha positiv og negativ effekt 

på barns utvikling. I tillegg bør det settes fokus på hvordan foreldreferdigheter kan ha ulike 

effekter i samspill med andre kontekstuellere forhold.  

 

6.3 Kjønns- og aldersforskjeller for ulike 

problemområder  

 

Det andre forskningsspørsmålet ønsket å undersøke om det var forskjeller i intensitetsskåren 

på de tre områdene av atferdsproblemer (opposisjonell atferd, uoppmerksom atferd og 

atferdsvansker),  i forhold til barnets kjønn og alder (over/under 8 år).  

 

Kjønnsforskjeller  

Det ble i denne studien ikke observert forskjeller mellom gutter og jenter i opposisjonell 

atferd. Tidligere studier har vist varierende funn, men sammenlignet med mer alvorlige 

atferdsproblemer, har opposisjonell atferd vist seg å være jevnt ? mellom gutter og jenter 

(Messer et al, 2004). Det ble heller ikke observert kjønnsforskjeller i barns uoppmerksomme 

atferd. En mulig forklaring på hvorfor resultatene ikke identifiserte noen forskjeller kan for 

det første knyttes til operasjonaliseringen av begrepet. Uoppmerksom atferd viser til ADHD-
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lignende symptomer, men her er hyperaktivitet blant annet ekskludert fra målingene. 

Resultatene fra denne studien vil dermed ikke måle ADHD i tråd med diagnosekriteriene. En 

annen forklaring kan også henge sammen med utvalgets alder. Utvalget i denne studien 

hadde en startalder på 2 år, hvor tidligere studier har dokumentert en forhøyet forekomst av 

ADHD-lignende symptomer hos noe eldre barn (Ørstavik et al, 2016 s.34). Det vil dermed 

være vanskelig å sammenligne resultatene fra denne studien og tidligere studier på prevalens 

av ADHD.  

 

Når det gjelder atferdsvansker ble det i denne studien observert signifikant høyere 

intensitetsskåre hos gutters sammenlignet med jenter. Resultatene samsvarer godt med 

tidligere forskning hvor forhøyet forekomst av mer alvorlige atferdsproblemer er observert 

blant gutter (Skogen & Torvik, 2013; Maughan et al, 2004). Årsaken til denne 

kjønnsforskjellen i atferdsvansker har i forskningslitteraturen vært debattert. Tidligere studier 

danner grunnlag for seinere forskning og målingsinstrumenter, og i disse studiene hvor 

utvalgene i stor grad har vært dominert av gutter (Zoccolillo, 1993; Berkout et al, 2011; 

Moffitt & Scott, 2008). En mulig forklaring på kjønnsforskjellene som observeres i denne og 

tidligere studier kan derfor vært påvirket av kjønns-skjevheter i utviklingen av 

målingsinstrumentene. Instrumentene vil kunne være bedre egnet til å identifisere 

atferdsvansker blant gutter sammenlignet med jenter (Moffitt et al., 2008). En slik forklaring 

støttes av tidligere forskning hvor det er observert forskjeller i atferds utrykk mellom kjønn 

(Crick & Grotpeter, 1995). Skjevhet i kriterium for identifisering av atferdsvansker antas 

dermed å kunne ha en effekt på observerte forskjeller mellom kjønn (Crick & Zahn- Waxler, 

2003; Moffitt et al., 2008). Det burde likevel fremheves hvordan forskning på forskjeller i 

atferds utrykk er i et tidlig forskningsstadium, hvor ulike studier har være noe sprikende 

(Radliff & Joseph, 2011; Crothers et al, 2007; Crick & Grotpeter, 1995). Seinere studier har i 

kontrast vist at ved å kombinere antatte kvinnelige og mannsdominerte atferds utrykk, ville 

gutter likevel være overrepresentert ved målinger av atferdsvansker (Crick og Grotpeter, 

1995). Forskningslitteraturen taler dermed både for og imot betydningen av barnets kjønn, og 

i hvilken grad det faktisk eksisterer kjønnsmessige forskjeller. Det underbygges her behovet 

for videre studier og økt kunnskap om forholdet mellom atferdsproblemer og kjønn for man 

kan trekke endelige slutninger.  
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Aldersforskjeller 

Resultatene fra denne studien viste at eldre barn (over 8) hadde signifikant høyere 

gjennomsnittsskåre på intensitetsskalaen. Resultatene samsvarer godt med tidligere funn på 

forholdet mellom atferdsproblemer og barns alder. Studier har overordnet dokumentert 

høyere prevalens av atferdsproblemer hos eldre barn, og spesielt for mer alvorlig 

atferdsvansker og ADHD diagnosen (Skogen & Torvik, 2013, Ørstavik et al, 2016 s.34). 

Resultatene fra denne studien antyder at barn over 8 år er i større risiko for høye intensitet av 

atferdsproblemer sammenlignet med yngre barn. 

 

Forskjellen i atferdsproblemer mellom elder og yngre barn, kan på en side henge sammen 

med generelle forventninger knyttet til barns atferd i forhold til alder. De fleste barn vil 

kunne vise problematisk atferd som en del av normalutvikling uten at det vekker bekymring 

hos foreldre. Hos eldre barn vil man ha strengere forventninger til hvilken atferd som 

aksepteres. Tidligere forskning har her vist hvordan noen barn først identifiseres med 

atferdsproblemer i ungdomsalder (Moffitt & Caspi, 2001). Forholdet mellom 

atferdsproblemer og barns alder kan i samspill med miljøfaktorer forklares gjennom 

endringer i miljøets krav. Det vil dermed være mulig at det ikke eksisterer faktiske forskjeller 

i atferdsproblemer mellom eldre og yngre barn men kan forklares gjennom endringer i 

miljøet. Sett fra en annen side kan forskjeller mellom yngre og eldre barns atferdsproblemer 

også forklares gjennom økt erfaringer og lærdom med alderen. SLI beskriver utviklingen av 

atferdsproblemer som en læringsprosess hvor vansken utvikles over tid (Patterson, 1982). 

Eldre barn vil ha flere erfaringer og mer sosialiserte former for problematferd sammenlignet 

med yngre barn. I tillegg vil eldre barn kunne eksponeres for flere faktorer også utenfor 

familien som kan være med å forsterke alt utviklende problematiske atferds trekk (Moffitt & 

Caspi, 2001). En slik forklaring støttes opp av tidligere forskning om hvordan barn med 

atferdsproblemer i større grad blir sosialt ekskludert, samt danne mindre gunstige 

vennerelasjoner (Moffitt & Caspi, 2001). 

 

Det er en utfordring å sammenligne resultater fra denne studien med tidligere forskning på 

forhold mellom ulike typer problematferd, barnet kjønn og barns alder. Tidligere rapportering 

av barns atferdsproblemer har vist å kunne variere betraktelig mellom ulike studier (Skogen 

& Torvik, 2013). Forskjellene kan blant annet forklares gjennom ulike operasjonaliseringer, 

metode og design ved studiene. Forskjellene kan ha innvirkning på resultatene som kommer 
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frem i studiene (Skogen & Torvik, 2013; Maughan, Rowe, Messer, Goodman & Meltzer, 

2004). Som et eksempel har studier identifisert signifikante forskjeller mellom hvem som 

rapporterer om barnets atferdsproblemer (Munkvold, Lundervold, Lie & Manger, 2009). Ved 

å sammenligne foreldre og lærer rapportering av opposisjonelle atferd, viste en studie 

hvordan informantene kun var enige om 2 % av utvalget (Mackenbach et al, 2014). Foreldre 

identifiserte også flere jenter med problematferd sammenlignet med lærere. Lignende funn 

har også vært dokumentert ved andre studier (Cai et al, 2010; Mackenbach et al, 2014).  

 

På tross av mulige forskjeller mellom denne og tidligere forskningslitteratur antydes det 

likevel mulige forskjeller i atferdsproblemer i forhold til barnets kjønn og barnets alder. 

Resultatene vil kunne ha implikasjoner for betydning av tidlig intervensjoner, og en spesiell 

oppmerksomhet rettet mot risikoen hos gutter. Studier på forskjeller i utrykkformer i 

atferdsproblemer mellom kjønn, og mulig prevalens av atferdsvansker, er enda i tidlig 

stadige. Forskning til nå underbygger likevel betydningen av å være oppmerksom på mulige 

mindre synlige atferdsproblemer blant jenter. Ved økt alder kommer også økt frihet og 

ansvar, og barnet vil tilbringe større deler av dagen utenfor familiesamspillet. Resultatene 

underbygger behovet for å ha god kommunikasjon og tilsyn av barn da atferdsproblemer har 

vist å kunne utvikles på tvers av aldersnivå.  

 

6.4 Foreldrepraksis og ulike typer 

problematferd  

Det siste forskningsspørsmålet handlet om å undersøke hvordan foreldreferdigheter var 

relatert til ulike typer problematferd hos barn. Foreldreferdigheter ble undersøkt opp mot tre 

ulike områder av problematferd; opposisjonell atferd, uoppmerksom atferd og atferdsvansker, 

i tillegg til en samlet sumskåre av problematferd. Overordnet viste foreldreferdighetene å 

kunne forklare en signifikant andel varians i barns problematferd.  Spesifikt, viste resultatene 

at streng- og inkonsekvent disiplin predikerer økt problematferd hos barn. Positiv involvering 

var den eneste foreldreferdigheten som predikerte reduksjon i barns totale skåre på 

atferdsproblemer. Resultatene fra denne studien samsvarer godt med tidligere forskning på 

forholdet mellom foreldrepraksis og barns utvikling av problematferd (Eddy et al, 2001; 

Patterson, 1982; Solholm et al, 2005). Tidligere studier har identifisert at ulike positive og 
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negative foreldreferdigheter kan øke, forebygge eller hindre utvikling av atferdsproblemer 

hos barn (Aunola & Nurmi, 2005; Snyder et al, 2005). Forholdet mellom streng- og 

inkonsekvent disiplin har også vært dokumentert ved tidligere studier (Bradly & Corwyn, 

2012 Gardner, 1987). 

 

Resultatene viste hvilken av de syv foreldreferdighetene som kunne forklare varians i barns 

intensitetsskåre ved ulike områder av atferdsproblemer. Foreldreferdighetene som viste 

signifikant å predikere økt opposisjonell atferd var streng og inkonsekvent disiplin. Positiv 

involvering viste å kunne predikere reduksjon i barns opposisjonelle atferd. For 

uoppmerksom atferd var det kun inkonsekvent disiplin som predikerte økt vansker hos barn. 

Til sist predikerte streng disiplin økt intensitet av atferdsvansker generelt, og foreldretilsyn 

viste å kunne redusere intensiteten. De ulike foreldreferdighetene som viser å ha effekt i 

denne studien samsvarer godt med tidligere forskning på atferdsproblemer (Baumrind, 1991; 

Snyder et al, 2005; Aunola & Nurmi, 2005). Streng disiplin har tidligere vist å kunne ha 

effekt på tvers av alderstrinn, og er godt dokumentert i forskning (Bradly & Corwyn, 2012; 

Pardini, Fite & Burke, 2007). Betydningen av inkonsekvent disiplin er også identifisert i 

forskning (Gardner, 1987), og står som en sentral forklaringsfaktor i sosial interaksjons teori 

(Patterson & Forgatch, 2010; Patterson; 1982). Inkonsekvente krav ovenfor barnet kan ifølge 

teorien føre til positiv forsterkning av problematisk atferd, og vil over tid kunne føre til 

stabile og fastgrodde atferdsproblemer hos barnet (Patterson & Marion, 2010). Forskjeller på 

innvirkning av de positive foreldreferdighetene kan knyttes til tidligere antagelse om 

ulikheter i den overordnede effekten av foreldrepraksis på ulike problemområder. For mer 

alvorlig atferdsvansker kunne foreldreferdigheter forklare mindre varians sammenlignet med 

opposisjonell atferd. Denne og tidligere studier underbygger betydningen av tilsyn til barnet, 

hvor foreldreferdigheten ser ut til å kunne ha en reduserende effekt på barns atferdsvansker 

(Domenech, Davis, Rodrìguez & Bates, 2006; Galambos, Barker & Almeida, 2003). 

 

Denne studien viste at foreldreferdighetene i varierende grad forklarte variansen på 

intensitetsskalaene mellom barn i forhold til ulike typer atferdsproblemer. Forskjeller i 

forklart varians har også vært observert i tidligere forskning (Stormshak, 2000). For 

opposisjonell atferd viste resultatene at foreldreferdighetene kunne forklare større andel av 

variansen, sammenlignet med de to andre problemområdene. På lik linje viste barnets kjønn 
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og alder å kunne forklare en større andel varians i barns uoppmerksomhet, sammenlignet med 

opposisjonell og atferdsvansker.  

En mulig forklaring på ulikhetene i foreldres påvirkning på ulike atferdsproblemer kan 

knyttes til andre faktorer som kan har større innvirkning på barnets utvikling. Tidligere 

studier har for eksempel vist hvordan barn med atferdsproblemer er i risiko for sosial 

avvisning og danner i større grad vennerelasjoner med andre normovertredende jevnaldrende 

(Moffitt et al, 2002). Barna med atferdsproblemer havner også oftere i konflikt med andre 

barn, sammenlignet med barn uten samme vansker (Coie, 2004). Videre kan det hende at 

andre miljøfaktorer, for eksempel vennerelasjoner, har større innflytelse på utvikling av mer 

alvorlige atferdsproblemer. På tross av forskjellene viste foreldreferdigheter likevel å kunne 

forklare noe av variansen i barns problematferd på tvers av områdene. Resultatene kan 

dermed antyde at det eksisterer forskjeller i interpersonlige og miljømessige risikofaktorer i 

forhold til ulike typer problematferd. At ulike områder av atferdsproblemer påvirkes både av 

delte og ulike former for risikofaktorer samsvarer med funn fra tidligere forskning (Azeredo, 

Moreira & Barbosa, 2018; Stormshak et al, 2000).  

 

Et overaskende funn i resultatene var at adekvat disiplin predikerte økt intensitetsskåre på 

barns opposisjonelle atferd, uoppmerksomatferd og totalskåre av problematferd. Resultatene 

samsvarer ikke i forhold til hva som kunne forventes fra tidligere forskning. Dette funnet kan 

ha sammenheng med operasjonaliseringen av begrepet «adekvat disiplin». PPI er utviklet i en 

amerikansk kontekst, og det kan være at begrepet ikke er overførbart til en norsk kontekst. 

Meningsinnholdet kan med andre ord være forskjellig for norske og amerikanske foreldre. 

Fremtidig forskning bør se på validiteten av dette begrepet spesielt, i en norsk kontekst. 

 

Noe av utfordringen med å predikere ulike typer problematferd hos barn kan forklares i 

forhold til hvordan atferdsproblemer blir beskrevet. I denne studien ble atferdsproblemer 

operasjonalisert gjennom tre ulike problemområder: opposisjonell atferd, uoppmerksom 

atferd og atferdsvansker. Identifisering av ulike type problematferd hos barn og unge har vært 

støttet ved tidligere studier (Burns & Patterson, 2000; Hukkelberg et al, 2016). Forskning har 

likevel dokumentert høy komorbiditet mellom atferdsproblemer og andre psykososiale 

vansker (Maughan et al, 2004). Atferdsvansker har blant annet vist å korrelere med ADHD, 

og kombinasjonen har spesielt vært observert hos gutter (Krogh & Indergård, 2018). På lik 

linje har opposisjonell atferd vist å kunne være tidlig tegn på seinere utvikling av mer 

alvorlige atferdsvansker (Azeredo et al, 2018).  I samspill med tidligere forskning ble det 
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også i denne studien observert høy positiv korrelasjon mellom problemområdene. En 

forklaring på det positive forholdet kan være at skillene ikke er like skarp mellom ulike 

former for problematferd, slik dette og lignende studier har antatt (Burns & Patterson, 2000; 

Hukkelberg et al, 2016). Det har ved tidligere studier blitt brukt flere ulike oppdelinger og 

benevninger på problematferd, både mellom internaliserte og eksternaliserte, og mellom 

dimensjonale og kategoriske beskrivelser. Flere av beskrivelsene har vært problematisk å 

bruke i praksis. Problematikken ved å skille ulike former for problematferd knyttes også til 

studier hvor delt genetiske og miljømessige risikofaktorer er observert mellom de ulike 

problemområdene (Azeredo et al, 2018). Denne studien og tidligere forskning underbygger et 

behov for mer forskning på ulike typer problematferd hos barn og hvordan differensiere dem 

(Nordahl et.al, 2005, Hukkelberg et al, 2016).   

 

På tross av kritikk rettet mot skillene mellom ulike områder av problematferd, har ulike 

foreldreferdigheter i denne og tidligere studier vist å kunne ha varierende effekt på ulike 

områder av atferdsproblemer (Stormshak et al, 2000). Funnene har praktiske implikasjoner 

for foreldreintervensjon, hvor resultatene kan tyde på at det er behov for å fokusere spesielt 

på enkelte av foreldreferdighetene ved intervensjoner. Overordnet var det streng disiplin, 

inkonsekvent disiplin, positiv involvering og foreldretilsyn som viste å ha innvirkning på de 

ulike områdene av problematferd. Sett i forhold til tidligere studier har blant annet 

forsterkning av positiv atferd og foreldretilsyn tendert å synke med barns alder (Pardini et al, 

2007; Bradly & Corwyn, 2012; Fite, Colder, Lochman & Wells, 2006). Flere av de negative 

foreldreferdighetene har vært identifisert i familier hvor barn har atferdsproblemer (Aunola & 

Nurmi, 2005; Snyder et al, 2005).  

 

Foreldreintervensjoner har vist å ha positiv effekt på reduksjon i barns atferdsproblemer, men 

ikke alle familier viser å ha den samme positive effekten (Kjøbli et al, 2013). En mulig 

forklaring kan knyttes til forskjeller i foreldreferdigheters effekt på ulike områder av 

atferdsproblemer. I hvilken grad man kan skille mellom ulike former for problematferd 

krever mer forskning, men denne og tidligere studier antyder at det kan eksistere ulikheter. 

Funnene underbygger betydningen av å se barnet som en del av en større kontekst, hvor barn 

alene ikke er årsak til atferdsproblemer. Foreldreintervensjoner er har vist å være en god 

metode for å hjelpe barn med atferdsproblemer, men betydning av andre faktorer bure også 

tas hensyn til. Det vil videre i oppgaven bli diskutert noen av begrensningene ved denne 
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studien. Mulige begrensninger vil ha implikasjoner for studiens bidrag til eksisterende 

forskning, og i hvilken grad resultatene kan ansees å være valide og reliable.   

 

6.5 Relabilitet og validitet  

Resultatene må tolkes i lys av studiens styrker og svakheter. Studien undersøkte forholdet 

mellom foreldreferdigheter og tre ulike områder av problematferd(opposisjonell atferd, 

uoppmerksom atferd og atferdsvansker). Denne differensieringen i problematferd  må ansees 

som en styrke sammenlignet med tidligere studier på området. Det muliggjøre å dokumentere 

ulike nyanserte effekter av foreldreferdigheter på barns atferdsproblemer. I tillegg er studiet 

basert på et stort utvalg av barn, som både inkluderte jenter og gutter (N=551). Tidligere 

tilsvarende studier er ikke funnet i norsk kontekst, og resultatene vil derfor være et viktig 

bidrag på alt eksisterende forskningslitteratur på området.  

 

Begrepsvaliditet viser til forholdet mellom testens operasjonaliserte målinger og det 

underliggende teoretiske fenomenet testen er ment å måle (Grønmo, 2004). Denne studien 

har brukt mål på både foreldreferdigheter og barns problematferd. Foreldreferdigheter ble 

operasjonalisert ved bruk av PPI, hvor syv foreldreferdigheter ble undersøkt (streng disiplin, 

streng for alder, inkonsekvent disiplin, adekvat disiplin, positiv involvering, tydelige 

forventninger, tilsyn av barnet). PPI har ikke vært validert i et norsk utvalg tidligere (Kjøbli 

og Ogden, 2012). Instrumentet har vært oversatt og er validert i amerikansk kontekst. I 

hvilken grad ulike foreldreferdigheter har det samme meningsinnholdet, og er overførbart 

mellom amerikansk og norsk kontekst er usikkert. Studiens resultater kan dermed ha vært 

påvirket av forhold ved målingsinstrumentet.  

 

Tre områder av problematferd (opposisjonell atferd, uoppmerksom atferd og atferdsvansker) 

ble operasjonalisert og målt gjennom ECBI foreldrerapportert spørreskjema. ECBI er et mye 

validert målingsinstrument, både nasjonalt og internasjonalt. Studier har blant annet 

gjennomført faktoranalyse, for å avgjøre hvor godt Burns og Patterson tre faktor modell 

(2000) egnes til å identifisere ulik typer atferdsproblemer hos barn. Med utgangspunkt i tre 

norske uavhengige utvalg, ble begreps validitet av ECBI 22 intensitetsskala vurdert 

(Hukkelberg et al, 2016). Utvalget besto både av jenter og gutter (2 – 12 år), med utviklende 
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eller alt etablerte atferdsproblem. Resultatene fra studien viset gjennomgående at en tredeling 

av atferdsproblemer; uoppmerksomhet, opposisjonell atferd og atferdsvansker 

 

God statistisk validitet er et uttrykk for om tendensene som kommer frem i studiet vurderes 

reliable og nøyaktige nok til å vurderes (Kleven, 2007). Ved denne studien er det sentralt å 

trekke frem signifikante resultater i undersøkelsen. En styrke med studien er det store utvalg 

(N= 551), som gir statistisk styrke til å observere sammenhenger der hvor sammenhenger 

eksisterer. Det har i denne studien blitt anvendt en signifikans nivå på p <.05 ved samtlige 

vurderinger av korrelasjoner, t- tester og regresjonsanalyse. Der hvor målinger ikke møtte 

tilfredsstillende kriterier for signifikans nivå ble null hypotesen behold (ingen sammenheng). 

Det er en risiko for at sluttingene i denne studien er påvirket av type 1 feil, altså at man 

konkluderer med en sammenheng som ikke er til stede.  

 

Den indre validiteten viser til studiens observert kovarians og hvilken slutning som trekkes i 

forhold til kausale forhold (Kleven, 2007). Trusler mot indre validitet er spesielt viktig for 

denne studien, da studien har et ikke- eksperimentelt design. Basert på et ikke-eksperimentelt 

kryss-seksjonelt design kunne denne studien ikke undersøke endringer i forholdet mellom 

ulike foreldreferdigheter og barns problematferd ved ulike tidspunkt.   

På tross av den mangfoldige litteraturen på risikofaktorer, står forskning på forholdet mellom 

foreldreferdigheter og barns utvikling av atferdsproblemer ovenfor et retningsproblem. 

Hvorvidt enkelt faktorer forbundet med atferdsproblemer er kausale eller ikke, kan være 

vanskelig å vite (Moffitt & Scott, 2008). Noe av grunnen til dette, er at det nødvendigvis ikke 

eksisterer et linjert forhold mellom faktorer som kan føre til atferdsvansker, og mulig utfall 

(Nordahl et al.,2005).  Ulike miljøfaktorer har vist individuelt eller i kombinasjon å kunne 

forsterke, forebygge eller redusere ugunstig utvikling hos barn (Domenech, Davis, Rodrìguez 

& Bates, 2006). Forholdet mellom foreldrepraksis og barns atferdsproblemer har i tillegg vist 

å gå begge veier, da barn også har vist å påvirke foreldrepraksis (Hipwell et al, 2008). Å 

avgjøre retning eller kontrollere for alle mulige innvirkende faktorer er vanskelig, om ikke 

umulig. Studier som fokuserer på tidlig utvikling av atferdsproblemer er likevel avgjørende 

for å forstå etiologien og utviklingsmessige utfall for atferd.  

 

For å styrke studiens indre validitet har slutninger og antagelser som kom frem i resultatene 

vært drøftet opp mot tidligere forskningslitteratur. Et bredt spekter av litteratur har overordnet 
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støttet eller avkreftet mange av de sentrale funnene i denne studien. Det er også vist til behov 

for mer forskning på områder hvor eksisterende litteraturen har vært mangelfull. 

Mål på reliabilitet var i denne studien undersøkt ved hjelp av Cronbachs alfa. Samtlige av 

testene viste tilfredsstillende relabilitetsmål på over .70, med unntak av foreldretilsyn (α = 

.63). Tilfeldige målingsfeil kan på en side være med på å forklare noe av den lave verdien 

som kommer frem i resultatene. Blant annet kan foreldres varierende dagsform eller lav 

motivasjon for å fullføre spørreundersøkelsen ha innvirkning på målingene. I tillegg har ikke 

PPI vært validert i norsk kontekst, og er oversatt fra amerikansk. Mulige feil ved oversetning 

kan ha påvirket meningsinnholdet, og vil kunne ha konsekvenser for den indre konsistensen. 

Resultatene underbygger behovet for å måle gyldigheten av instrumentet, også innenfor norsk 

kontekst ved et seinere studie.  

 

Studiens ytre validitet viser til resultatenes overføringsverdi utover studiens gitte rammer. 

Utvelgelsen av informanter i denne studien er basert på et ikke sannsynlighetsutvalg og 

spørsmål om representativitet vil derfor være relevant å diskutere i forhold til resultatenes 

overføringsverdi. Datamaterialet (N= 551) kom fra tre uavhengige studier hvor foreldre 

deltok i foreldreintervensjoner med formål om å hindre begynnende eller eksisterende 

atferdsproblemer hos barna (2-13 år). En klar styrke ved studien er det store utvalget, og 

representerer et større spekter av ulik grad av problematferd i flere aldersgrupper. Utvalget 

bærer en klar overvekt av gutter (75%) og hvor de fleste foreldrerapporteringene var basert 

på mødre som informanter. Begrensningene i utvalget vil kunne svekke den ytre validiteten 

ved overføring av resultater til jenter. Tidligere studier har observert signifikante forskjeller 

hvor ulike informanter har rapportert om barns atferdsproblemer. I hvilken grad resultatene i 

denne studien kan overføres til forhold også mellom barn og fedre er usikkert.  

En annen risiko mot studiets ytre validitet knyttes til frivillighetsproblemet. Foreldre i 

utvalget var frivillig knyttet til en av tre uavhengige intervensjoner. Det kan eksistere 

signifikante forskjeller mellom foreldre som ønsker å være med i intervensjoner, 

sammenlignet med andre foreldregrupper. Studiens resultater vil også kunne påvirkes av en 

observatøreffekt. Foreldre som deltar i studien er informert om forskningsprosjektet, og 

svarene som blir gitt vil bli brukt og publisert i forskning. Det vil derfor kunne være en risiko 

for at foreldre ikke ønsker å rapportere om forhold som i samfunnet kan ansees som sosialt 

uakseptable. Det kan her tenkes at spørsmål knyttet til negative foreldreferdigheter kan bli 

underrapportert.   
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 Konklusjon  7

 

Hensikten med denne studien var å undersøke hvordan foreldreferdigheter var relatert til 

ulike type problematferd (opposisjonell-, uoppmerksomhet, og atferdsvansker) hos barn. 

Datamaterialet kom fra tre uavhengige studier gjort ved Nasjonalt utviklingssenter for barn 

og unge. Utvalget bestod av barn (gjennomsnittsalder = 7.7, N=551) med begynnende eller 

utviklende problematferd. Resultatene er basert på foreldrerapporterte data om 

foreldreferdigheter og barns problematferd.  

 

De foreliggende resultatene antydet for det første at det eksisterte et mønster mellom positive 

og negative foreldreferdigheter i familier hvor barn har atferdsproblemer. Foreldre som 

praktiserer positive eller negative foreldreferdigheter, har en økt tendens til også å bruk andre 

foreldreferdigheter innenfor samme gruppe. I tillegg var det observert et negativt forhold 

mellom ulike positive og negative foreldreferdigheter. Forholdene er godt dokumentert ved 

tidligere studier, og man kan ut fra resultatene anta at det faktisk eksisterer et forhold mellom 

ulike foreldreferdigheter i dette utvalget. Resultatene dokumenterte også betydelige kjønn og 

aldersforskjeller. Eldre barn hadde høyere gjennomsnittsskåre innenfor samtlige av 

problemområdene sammenlignet med yngre barn. I tillegg hadde gutter en høyere 

gjennomsnittsskåre innenfor mer alvorlige atferdsvansker sammenlignet med jenter. 

Resultatene samsvarte overordnet med funn fra tidligere forskning. Sammenligning av studier 

er likevel vanskelig, og forskjeller i definisjoner av atferdsproblemer kan ha innvirkning på 

resultatene. Forholdet mellom foreldreferdigheter og barns atferdsproblemer ble også 

bekreftet i denne studien. Foreldreferdighetene kunne forklare varians i barns problematferd, 

og forklare størst varians i barns opposisjonelle atferd sammenlignet med de to andre 

problemområdene. Foreldreferdighetene som generelt viste å forsterke barns 

atferdsproblemer var streng disiplin og inkonsekvent disiplin, Foreldreferdighetene som var 

forbundet med reduksjon i barns atferdsproblemer var positiv involvering. Det ble i tillegg 

dokumentert forskjeller i effekten av enkelte foreldreferdigheter på ulike typer problematferd. 

 

Resultatene bekrefter overordnet foreldres sentrale rolle i barns utvikling, og hvordan 

forskjellige foreldrepraksiser kan ha innvirkning på ulike former for problematferd. Studiet 
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står likevel ovenfor et retningsproblem, da barn også kan ha en betydelig innvirkning på 

foreldrepraksis. Generelle konklusjoner er derfor vanskelig å trekke basert på nåværende 

forskningsresultater. Det gjensidige forholdet er godt dokumentert i forskning, hvor 

atferdsproblemer har vist å kunne predikere negative foreldreferdigheter, og negative 

foreldreferdigheter kan predikert barns atferdsproblemer. Det er likevel usikkert om 

resultatene i denne studien er kontekstbundet og reflekterer forhold som hovedsak er gyldig 

innenfor utvalget. Resultatene må derfor tolkes i lys av studiens styrker og svakheter. 

Tidligere studier har blant annet dokumentert forskjeller i effekten av foreldreferdigheter i 

forhold til ulike kulturer og nabolag. I tillegg har det vært rettet kritikk mot eventuelle 

målingsfeil, og om målingsinstrumenter generelt er bedre egnet for å identifisere 

problematferd hos gutter sammenlignet med jenter. 

 

Generelle begrensninger ved studien vanskeliggjør å trekke konklusjoner på forholdet 

mellom foreldreferdigheter og ulike typer problematferd utover studiens rammer. Senere 

studier burde undersøke forholdet knyttet til lignende og ulike kontekster. Det burde i tillegg 

undersøkes mulige forskjeller i kjønns atferds utrykk, og i hvilken grad det faktisk eksisterer 

reelle kjønnsforskjeller i barns atferdsproblemer. Foreldreintervensjoner rettet mot familier 

hvor barn har problematferd viser overordnet god effekt. Økende empirisk kunnskap på 

forholdet mellom foreldreferdigheter og utvikling av ulike typer problematferd vil kunne 

styrke intervensjoner og utgjøre store forskjeller i barns oppvekst.   
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Vedlegg / Appendiks 

 

Parenting Practieces Interview (PPI). Se vedlegg Synspunkt på barneoppdragelse s. 12- 19 

Streng disiplin  01b + 02b + 03b + 01d + 02d + 03d + 01h + 

02h + 03h + 01i + 02i + 03i + 05e + 05f 

Streng for alder  01f + 02f + 03f + 01j + 02j + 03j + 04a + 

04b + 11e  

Inkonsekvent disiplin  01c + 02c + 03c + 01e + 02e + 03e + 01g + 

02g + 03g + 01k + 02k + 03k + 11a + 11b + 

11c + 11d 

Positive involvering  06b + 06c + 06d + 06e + 06f + 07a + 08a + 

08b + 09a + 09b + 09c + 09d + 09e + 09f + 

09g  

Foreldretilsyn   12a + 13a + 14a + 14b + 14c + 15a + 15b + 

15c + 15d 

Tydelige forventninger  10a + 10b + 10c  

Adekvat disiplin  01c + 02c + 03c + 01e + 02e + 03e + 01g + 

02g + 03g + 01k + 02k + 03k + 11a + 11b + 

11c + 11d 

 

The Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI). Se vedlegg Barnets atferd s. 7- 8 i 

Atferdsproblemer  05a + 07a + 08a + 09a + 10a + 11a + 12a + 

13a + 14a + 17a + 19a + 21a + 22a + 23a + 

24a + 25a + 26a + 27a + 30a + 31a + 32a + 

34a  

Opposisjonell atferd 05a + 07a + 08a + 09a + 10a + 11a + 12a + 

13a + 14a + 17a 

Uoppmerksomhet  30a + 31a + 32a + 34a 

Atferdsvansker  19a + 21a + 22a + 23a + 24a + 25a + 26a + 

27a 
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