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Sammendrag 
 
Flere studier har funnet en sammenheng mellom foreldres oppdragelsesstil, barns 

eksternaliserende atferd og barns evne til selvregulering (Eisenberg et al., 2001; 

Eisenberg et al., 2004; Mintz, Hamre, & Hatfield, 2011; Smith & Day, 2018; Spinrad 

et al., 2007; Sulik, Blair, Mills‐Koonce, Berry, & Greenberg, 2015). Denne 

forskningen har imidlertid hatt et hovedfokus på betydningen av mødres 

oppdragelsesstil, og har i all vesentlighet ikke tatt i betraktning betydningen av fedres  

oppdragelsesstil for barns atferd og fungering. Målet med denne oppgaven var å 

undersøke om mor og far sin oppdragelsesstil har unike effekter på barnets 

eksternaliserende atferd i 2. klasse, og om noe av denne effekten er mediert gjennom 

barnets evne til selvregulering, mer spesifikt innsatskrevende kontroll.  

Følgende forskningsspørsmål ble undersøkt:  

 

1. Er det noen sammenheng mellom mor og fars tidlige oppdragelsesstil og barns 

eksternaliserende atferd i 2. klasse? 

 

2. Er det noen sammenheng mellom barns evne til innsatskrevende kontroll ved 

48 måneder og deres eksternaliserende atferd i 2. klasse?  

 

3. Er sammenhengen mellom mors og fars tidlige oppdragelsesstil og barns 

eksternaliserende atferd i 2.klasse mediert gjennom barnets evne til 

innsatskrevende kontroll ved 48 måneder?  

 

Denne oppgaven er skrevet på bakgrunn av allerede eksisterende data fra studien 

«Barns sosiale utvikling» (Nærde, Janson, & Ogden, 2014). Dette er en prospektiv 

longitudinell studie som ble igangsatt og ledet av Ane Nærde, Harald Janson og Terje 

Ogden ved NUBU (Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge) med oppstart i 2004. 

De deltakende familiene ble rekruttert fra helsestasjoner i 5 kommuner i forbindelse 

med 5-måneders kontrollen. Inklusjonskriteriene var barnets alder og at minst en av 

foreldrene  kunne delta uten bruk av tolk. I alt 1159 barn med familier ble fulgt opp 

fra barna var 6 måneder og fram til de gikk i 2. klasse. Det ble gjennomført årlige 
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personlige intervjuer med familiene og samlet inn spørreskjemadata fra personale i 

barnehager og skoler. Både mødre og fedre ble invitert til å delta. 

 

Foreldrenes selvrapporterte oppdragelsesstil ble målt da barnet var 24 mnd for mor, 

og 36 mnd for far, og ble målt ved bruk av ”Fast Track Parenting” (McCarty & 

Doyle, 2000). Barnets evne til innsatskrevende kontroll ble rapportert av foreldrene da 

barnet var 48 mnd gjennom kortversjonen av ”Childern´s Behaviour Questionnaire” 

(Ahadi, Rothbart, & Ye, 1993; Putnam & Rothbart, 2006). Til slutt ble 

eksternaliserende atferd ble målt gjennom lærerversjonen av ”Social Skills 

Improvement System” da barnet gikk i 2. klasse (SSIS; Gresham & Elliott, 2008).  

 

Resultatene fra korrelasjonsanalysen viser at det er en signifikant positiv sammenheng 

mellom mors positive oppdragelsesstil da barnet var 24 mnd og barnets 

innsatskrevende kontroll da barnet var 48 mnd. Dette indikerer at en høyere skåre i 

mors positive oppdragelsesstil da barnet var 24 mnd har en sammenheng med at 

barnet har en god evne til innsatskrevende kontroll når han/hun er 48 mnd. Mors 

negative oppdragelsesstil når barnet er 24 mnd har også en signifikant negativ 

sammenheng med barnets evne til innsatskrevende kontroll ved 48 mnd. 

Resultatene viser også at det er en signifikant negativ sammenheng mellom barnas 

evne til innsatskrevende kontroll når de er 48 mnd og hvor mye eksternaliserende 

atferd de ifølge sin kontaktlærer viser i 2. klasse. Dette indikerer at en høyere skåre 

barnet har på innsatskrevende kontroll ved 48 mnd har en sammenheng med lavere 

skåre i rapportert eksternaliserende atferd i 2. klasse.   

Det var videre en signifikant positiv korrelasjon mellom fars negative oppdragelsesstil 

ved 36 mnd og barnets eksternaliserende atferd i 2.klasse. Dette indikerer at en 

negativ oppdragelsesstil preget blant annet av at far roper til barnet når han/hun er 36 

mnd gammelt, har en sammenheng med at barnet vise mer eksternaliserende atferd i 

2. klasse. Verken fars negativ eller positive oppdragelsesstil når barnet er 36 mnd har 

noe signifikant sammenheng med barnets evne til innsatskrevende kontroll ved 48-

måneders alder.  

Medieringsanalysen viser at både mors og fars negative oppdragelsesstil har en 

direkte sammenheng med barnets omfang av eksternaliserende atferd i 2. klasse, samt 
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at barnets evne til innsatskrevende kontroll når han/hun er 48 mnd har en direkte 

sammenheng med hvor mye eksternaliserende atferd barnet viser i 2. klasse. Videre 

viser resultatene fra medieringsanalysen at mors positive oppdragelsesstil ikke har en 

signifikant direkte sammenheng med barnets eksternaliserende atferd i 2. klasse, men 

at det er en sammenheng med barnets evne til innsatskrevende kontroll ved 48 mnd, 

som igjen henger sammen med omfanget av eksternaliserende atferd i 2.klasse. Mors 

negative oppdragelsesstil når barnet er 36 mnd har dermed både en direkte 

sammenheng med barnets eksternaliserende atferd i 2. klasse, også en mediert 

sammenheng gjennom barnets evne til innsatskrevende kontroll når han/hun er 48 

mnd. Avslutningsvis viser resultatene at  sammenhengene mellom fars negative og 

positive oppdragelsesstil ved 24 mnd og barnets eksternaliserende atferd i 2. klasse, 

ikke er signifikant mediert gjennom barnets evne til innsatskrevende kontroll ved 48 

mnd.  
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1 Innledning 

”Det virker som han vil ødelegge for alle de andre.” 

”Han er ofte aggressiv og vil ikke være venner med de andre.” 

”Hun vandrer ofte ut av klasserommet når hun egentlig skal sitte på plassen sin og 

følge med.” 

 

Dette er utsagn jeg hørte da jeg hadde min praksis i PPT i fjor vår. Praksisperioden 

gikk i stor grad ut på systematisk arbeid rettet inn mot skoler, der møter med lærere, 

rektorer og andre instanser ofte handlet om barn som lærerne oppfattet som 

aggressive, lite lærevillige og med lav motivasjon til skole. Gjennomgående for 

mange av disse møtene var et fokus på at barnet ikke ville lære, heller enn at det var 

noe med både systemet rundt barnet eller manglende evner innenfor regulering av 

både emosjoner, tanker eller atferd. Den type atferd som er beskrevet ovenfor blir ofte 

kalt eksternaliserende atferd og omhandler gjerne et barns negative utagerende atferd, 

som ofte karakteriseres ved at barnet viser forstyrrende og aggressiv atferd 

(Eisenberg, 2001).  

 

For å forstå et fenomen og hvordan man skal både forebygge og jobbe med en 

spesifikk type atferd er det avgjørende at man kartlegger hvilke faktorer som har 

sammenheng med denne type atferd. Det har blitt foreslått at barns evne til 

selvregulering har betydning for hvor mye eksternaliserende atferd barnet viser. Barn 

som har god selvregulering klarer bedre å regulere tanker og følelser, og de evner 

blant annet også å skifte oppmerksomheten fra stressende situasjoner til mer positive 

hendelser (Eisenberg, Spinrad, & Eggum, 2010). Barns evne til selvregulering kan 

derfor ha store implikasjoner for hvordan de fungerer her og nå, men det viser seg 

også å ha betydning for deres videre fungering senere i livet (se f.eks Moffitt et al., 

2011). På bakgrunn av dette er det interessant å undersøke nærmere denne 

sammenhengen mellom eksternaliserende atferd og selvregulering hos barn.  

 

Fra et utviklingspedagogisk ståsted, når man undersøker ulik type atferd hos barn, vet 

man at barns utvikling skjer i et kompleks samspill mellom barnet og nære 
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omsorgspersoner (Bronfenbrenner, 1979; Sameroff, 2009). Det er dermed viktig å 

undersøke hvilken betydning foreldrene har for barnets sosiale utvikling, både når det 

gjelder eksternalisert atferd og barnets evne til selvregulering. Det har blitt gjort flere 

studier som har fokusert på sammenhengen mellom foreldres oppdragelsstil og barns 

omfang av eksternaliserende atferd og evne til selvregulering (Bernier, Carlson, & 

Whipple, 2010; Eisenberg, Duckworth, Spinrad, & Valiente, 2014; Spinrad et al., 

2007). Men det er få av studiene som spesifikt har undersøkt om mors eller fars 

oppdragelsesstil kan ha unike bidrag inn i denne utviklingen. Dette til tross for at 

dagens fedre som regel deltar aktivt i omsorgen og oppdragelsen av sine barn.  

 

Hovedmålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvilken sammenhengen det 

er mellom barns evne til selvregulering og grad av eksternaliserende atferd, og 

hvorvidt foreldrenes oppdragelsstil har en direkte sammenheng med barnas 

eksternaliserende atferd, eller om noe av denne effekten går indirekte via barnets evne 

til selvregulering. I motsetning til mange tidligere studier som kun har fokusert på 

mødres oppdragelsesstil, inkluderer denne masteroppgaven både mødre og fedre. 

Dette muliggjør at jeg kan studere oppdragelsstilen til begge foreldrene, og dermed 

undersøke om henholdsvis mødres og fedres oppdragelsstil har unike effekter både på 

barns eksternaliserende atferd og på deres evne til selvregulering.  

 

Hovedbegrepene i denne oppgaven (selvregulering, eksternaliserende atferd og 

oppdragelsesstil) er komplekse og omfattende, og vil bli gjort nærmere rede for i de 

tre første kapitlene. Videre vil metodekapittelet omhandle de ulike metodene som er 

brukt i de kvantitative analysene av datamaterialet, samt en redegjørelse av hvor 

dataene som brukes er hentet fra, og hvilke mål som er benyttet for de ulike 

begrepene. Deretter vil resultatene fra analysen bli presentert, før resultatene vil bli 

diskutert i forhold til tidligere forskning og i forhold til validitet og reliabilitet. 

Avslutningsvis blir det trukket fram noen begrensninger ved studien før videre 

pedagogiske implikasjoner blir presentert.  
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2 Selvregulering 

For å få gjennomført det man skal i løpet av en hverdag må man ta bevisste valg, rette 

fokus på det man anser som viktigst og søke å unngå andre distraksjoner. Man må 

med andre ord evne å utføre en viss grad av selvregulering. Enkelt oppsummert kan 

man si at selvregulering handler om evnen til å styre tanker, følelser og atferd i en 

bestemt retning (Zelazo & Carlson, 2012). I dette kapittelet vil det først bli redegjort 

for de ulike oppfatningene som finnes av begrepet selvregulering før jeg vil komme 

inn på hvordan barns tidlige utvikling av selvregulering finner sted, og videre mer 

inngående om innsatskrevende kontroll (engelsk: effortful control) og eksekutive 

funksjoner. For å kunne forklare begrepet innsatskrevende kontroll på en best mulig 

måte vil jeg belyse ulike metoder man kan benytte for å måle barns evne til denne 

typen selvregulering, samt redegjøre for to ulike dimensjoner ved innsatskrevende 

kontroll (”varm” og ”kald”). Til slutt vil jeg presentere resultater fra ulike studier som 

omhandler sammenhengen mellom barns evne til selvregulering og deres skolefaglige 

prestasjoner.   

 

Selvregulering er et komplisert begrep som defineres forskjellig ut i fra ulike domener 

og innenfor ulike fagområder (Nigg, 2017). Måten man definerer et begrep på 

påvirker hvordan man igjen måler begrepet, som igjen har betydning for forskningen 

på feltet (Nigg, 2017). Forskere innenfor nevrovitenskap fokuserer for eksempel mest 

på såkalte eksekutive funksjoner, og på hvordan hjernen er aktivert når man utøver 

selvregulering. De som forsker på atferd og genetikk er på sin side opptatt av hvordan 

både miljø og arvemateriale spiller en rolle, og leter etter gener og miljøbetingelser 

som er relatert til barns utvikling og evne til selvregulering (Nigg 2017). Videre 

fokuserer helseforskere i særlig grad på evnen til å kunne utsette et behov (Moffitt et 

al., 2011).    

 

Det er altså en stor bredde når det gjelder hvilke aspekter ved selvregulering man 

fokuserer på innenfor de ulike fagområdene som er opptatt av dette begrepet. Det 

verserer også et stort begrepsmangfold på dette området, og begreper som benyttes er 

blant annet eksekutiv fungering, emosjonsregulering, innsatskrevende kontroll, 

hemmende kontroll, impulskontroll og utsettelse av tilfredsstillelse (Nigg, 2017). 
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Disse er alle relatert til hverandre i større eller mindre grad, men det er uenigheter om 

hvordan de ulike konseptene henger sammen.  

2.1 Utviklingen av selvregulering 

Det er viktig å merke seg at barns evne til selvregulering ikke utvikles automatisk og 

av seg selv som et resultat av modning, men at det er ferdigheter som må læres og 

trenes på. Nigg (2017) hevdet at selvregulering ikke er statisk, og at denne typen 

ferdigheter utvikler seg og modnes gjennom kritiske perioder fra barndommen og til 

voksen-alderen - fra de enkle reguleringene i de tidlige barneårene, til de mer 

komplekse systemer utover i livet. Individuelle forskjeller i barns tidlige evne til 

selvregulering vil både variere ut i fra barnets arvemateriale (gener), og også med 

barnets tidlige erfaringer i sitt hjemmemiljø og etterhvert på andre arenaer (f.eks 

barnehagen) (Bernier, Carlson & Whipple, 2010; Karreman, van Tuijl, van Aken & 

Dekovic, 2006; Kochanska, Murray & Harlan, 2000).  

 

Småbarnsperioden frem til barnet begynner på skolen har vist seg å bety mye for 

barnets videre sosiale utvikling (Bowlby, 1982). Småbarnstiden er med på å forme og 

forberede barnet på å danne ulike sosiale relasjoner med venner og andre voksne, og 

er en avgjørende tid for videre utvikling av selvregulering (Mercer, 2015). Allerede 

fra fødselen av viser barn ulike måter å kommunisere og regulere seg selv på. 

Eksempelvis kan et barn sutte på tommelen for å trøste seg selv, eller han/hun kan snu 

seg bort fra ubehagelig stimuli. Selvregulering i de første leveårene er ofte ytre styrt, 

og barna er da i stor grad avhengig av sensitive omsorgspersoner som lager gode 

rammer og strukturere rundt seg for at han/hun skal kunne klare å regulere seg (såkalt 

scaffolding) (Mercer, 2015). De er avhengig av at noen trøster dem når de gråter og 

reagerer på deres signaler når de er urolige.   

Etter hvert utvikler barns selvregulering seg fra å være primært ytre styrt, til å bli mer 

indre styrt (Bernier, Carlson & Whipple, 2010). Dette vil i praksis si at barnet i stadig 

større grad evner å regulere sine tanker, følelser og atferd på egen hånd, selv om dette 

altså er ferdigheter som utvikles over tid. Forskning viser at førskolealderen, altså i de 

årene når barn gjerne går i barnehagen, er en særlig kritisk periode for utvikling av 

selvregulering (McClelland et al., 2010). Denne utviklingen sammenfaller i tid med 



	  5	  
	  

barns kognitive utvikling, og studier viser at hjernen utvikler seg i stor fart i løpet av 

de første leveårene, og spesielt utvikling av frontallappen, som er et viktige område 

for problemløsning og selvregulering (Brock, Rimm-Kaufman, Nathanson, & Grimm, 

2009).   

2.2 Innsatskrevende kontroll- en bevisst kontroll av 
seg selv 
	  
Selv	  om	  det	  er	  noe	  uenighet	  når	  det	  gjelder	  hvordan	  man	  skal	  definere	  begrepet	  

selvregulering	  er	  det	  generell	  enighet	  blant	  forskere	  om	  at	  selvregulering	  

omhandler	  en	  type	  bevisst	  kontroll	  av	  seg	  selv.	  Enkelt forklart hevder Duckworth 

(2011) at selvregulering, og da spesielt innsatskrevende kontroll (engelsk: effortfull 

control), handler om en ”effortful regulation of the self, by the self” (Duckworth, 

2011, s. 2639). Altså at det kreves en type innsats (effort) for å kunne klare å 

kontrollere seg selv i en situasjon hvor det ofte finnes flere handlingsalternativer. Det 

vil si at man evner å stå imot og ikke gjennomføre den handlingen som er mest 

fristende her og nå, men heller gjennomføre den handlingen som lønner seg mest på 

lang sikt. 

Innsatskrevende kontroll handler om evnen til å holde igjen en dominant (mer 

automatisk) respons og heller utføre en mindre dominant respons, og studeres særlig 

innenfor forskning på barns temperament (Rothbart & Bates, 2006). En generell 

definisjon av innsatskrevende kontroll er: “the efficiency of executive attention -

including the ability to inhibit a dominant response and/or to activate a subdominant 

response, to plan, and to detect errors” (Rothbart & Bates, 2006, s. 129).  

Hvordan kan man så måle barns evne til innsatskrevende kontroll på en god måte? 

Oppgaver som forsøker å tappe barns bevisste evne til å kunne kontrollere seg selv 

går i stor grad ut på å teste om barnet klarer å motstå fristelsen til å velge en 

umiddelbar og kortsiktig belønning, og heller velge et alternativsom lønner seg mer 

på lang sikt (Hong, Doan, Lopez, & Evans, 2017). I den kjente studien til Mischel, 

Shoda, Peake & Sarason (1988) testet de nettopp barns evne til å utsette en 

umiddelbar tilfredstillelse ved at de fikk tilbud om å få én Marshmallow med en gang, 

med beskjed om at de kunne få én til hvis de ventet en stund med å spise den. Et annet 

eksempel på oppgaver som forsøker å måle barnets evne til å motstå en umiddelbar 
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belønning er at barnet får beskjed om at det skal få en pakke, men at han/hun må 

vente til den blir pakket inn uten å kikke (Kochanska, Murray, & Harlan, 2000). Her 

må barnet utsette et umiddelbart behov, de må styre de emosjonelle aspektene og 

bevisst styre seg selv slik at han/hun klarer å gjennomføre oppgaven på en 

tilfredsstillende måte.  

 

Definisjonen av innsatskrevende kontroll viser også til at denne typen selvkontroll 

handler om å hemme en umiddelbar respons, uten at det nødvendigvis er en typisk 

større belønning som venter i andre enden. Slike oppgaver fordrer at barnet evner å 

hemme en umiddelbar kognitiv respons for å klare å løse oppgaven på en mest mulig 

tilfredsstillende måte (Brock et al., 2009). Et eksempel på en slik oppgave er blant 

annet en såkalt Stroop test, der barnet får oppgitt navnet på en farge som er skrevet på 

papir med en annen farge, og de får deretter beskjed om å oppgi fargen på teksten og 

ikke lese ordet. En annen oppgave er ”blyant tap” som går ut på at barnet skal tappe 

blyanten en gang hvis forsøkslederen tapper to, og motsatt (Brock et al., 2009). Her er 

det altså den umiddelbare kognitive responsen barnet skal klare å hemme. I disse 

oppgavene mottar barna typisk ikke en større belønning hvis de klarer å utføre den. 

En tredje måte å måle innsatskrevende kontroll på, er gjennom det foreldrerapporterte 

måleinstrument ”Children´s Behaviour Questionnaire (CBQ; Ahadi et al., 1993; 

Putnam & Rothbart, 2006). Dette instrumentet er utviklet innenfor 

temperamentforskningen og er mye brukt i målinger av barns innsatskrevende 

kontroll i store kvantitative studier. I denne masteroppgaven er dette måleinstrumentet 

benyttet for å måle barns evne til innsatskrevende kontroll, mer spesifikt 

kortversjonen av CBQ (CBQ-VFS) (Putnam & Rotbarth, 2006). Dette kommer jeg 

nærmere inn på i kapittel seks.  

2.2.1 Eksekutive funksjoner 

Konseptualiseringen av selvregulering som blir brukt i denne oppgaven, altså barns 

bevisste evne til å styre seg selv, fordrer gjerne en såkalt top-down prosessering. Top-

down prosesser er ofte bevisste, de går saktere enn prosesser som er automatiserte, og 

de er avhengig av arbeidsminne og er begrenset til kapasitet (Nigg, 2017). Her 

handler det i stor grad om å løse konflikter og håndtere flere aktiveringer i hjernen 

samtidig (Nigg, 2017). Top-down prosesser er ofte bevisste handlinger fordi det ikke i 
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like stor grad er en respons på ytre stimuli, men mer en handling basert på et mål eller 

regler. Store deler av hjernen er aktivert i top-down prosesser, og dermed er også mye 

av forskningen på selvregulering basert på aktivering i hjernen (Nigg, 2017).  

 

En del av denne aktiveringen i hjernen skjer i frontallappen og omfatter det som 

kalles eksekutive funksjoner (Brock et al., 2009). Det finnes flere definisjoner av 

eksekutive funksjoner, men en definisjon av dette begerepet er: “the deliberate, top-

down neurocognitive processes involved in the conscious, goal-directed control of 

thought, action, and emotion—processes that include cognitive flexibility, inhibitory 

control, and working memory” (Miyake et al., 2000, referert i Zelazo & Carlson, 2012 

s. 354).  

Denne definisjonen beskriver eksekutive funksjoner som et komplisert begrep som er 

sammensatt av flere deler. Eksekutive funksjoner handler om en bevisst målrettet 

prosess som styrer tanker og følelser, samt evnen til å flytte oppmerksomhet, huske 

flere elementer om gangen og å målrettet styre og hemme ulik type atferd.  På 

bakgrunn av dette ser man at de eksekutive funksjonene er essensielle for menneskers 

fungering, og at de henger tett sammen med hvilken evne et menneske har til å bevisst 

styre seg selv.  

 

Problemer med de eksekutive funksjonene kan skyldes både skader og motivasjon, og 

kan ha store konsekvenser for et menneskes fungering - både her og nå, og også 

senere i livet. Blair og Raver (2015) fant at når en oppgave er for kompleks til å løses 

og miljøet rundt dessuten er svært stressende, vil de eksekutive funksjonene bli 

dempet. Det motsatte vil gjelde når oppgavene er for lette og miljøet er uinteressant - 

da vil de eksekutive funksjonene ikke bli tatt i bruk. På bakgrunn av dette hevdet 

Blair og Raver (2015) at eksekutive funksjoner var like viktige, om ikke viktigere enn 

kognitiv evne og intelligens når det kom til å være klar til å begynne på skolen, såkalt 

”School Readiness”. På samme måte fant Blair & Razza, (2007), Eisenberg et al., 

(2004) og Kochanska & Knaack (2003), at barns evne til innsatskrevende kontroll har 

stor betydning for hvor mye  atferdsvansker de viser, hvor god sosial kompetanse de 

utvikler, og for deres skolefaglige ferdigheter senere i livet (Blair & Razza, 2007; 

Eisenberg et al., 2004; Kochanska & Knaack, 2003). 
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2.2.2 Dimensjonalitet  

Det har blitt foreslått at selvregulering (inkludert både eksekutive funksjoner og 

innsatskrevende kontroll) både har en ”kald ”og en ”varm” dimensjon (Zelazo & 

Carlson, 2012). Den ”kalde” dimensjonen er en mer kognitiv basert komponent, mens 

den ”varme” er en mer emosjonell basert komponent (Brock et al., 2009). Den 

”varme” selvreguleringen går i større grad ut på å kunne regulere de emosjonelle 

utrykkene i en situasjon i tråd med de normene og reglene som er passende for 

situasjonen (Brock et al., 2009). Av og til tilsier situasjonen at det er hensiktsmessig å 

være redd eller sint, og at dette er reaksjoner som er viktig når det kommer til 

overlevelse. I andre situasjoner er ikke disse emosjonene like hensiktsmessige, og det 

blir viktigere å regulere eller omgjøre disse følelsene slik at man tilpasser seg 

situasjonen. 

 

Den ”kalde” dimensjonen av selvregulering omhandler som nevnt den kognitive 

komponenten, og ligner i større grad på den tradisjonelle oppfatningen av eksekutiv 

fungering (Zelazo & Carlson, 2012).  Dette kan være når man skal tenke abstrakt eller 

manipulere med tall eller symboler, noe som igjen er styrt av de eksekutive 

funksjonene som arbeidsminne, oppmerksomhet, skifte i oppmerksomhet og evne til å 

bevisst avgjøre hvilken informasjon som er viktig og ikke (Brock et al., 2009). Når et 

barn er på skolen er det mange skolefaglige oppgaver som krever god evne til 

kognitiv selvregulering, slik som for eksempel lesing og matematikk. 

 

Den endimensjonale definisjonen av innsatskrevende kontroll omfatter både den 

”kalde” og den ”varme” komponenten, og kan sies å være en type paraplydefinisjon 

(Duckworth & Kern, 2011). Flere forskere innenfor dette forskningsfeltet hevder at 

det er hensiktsmessig å dele opp selvreguleringsbegrepet, altså bruke en 

multidimensjonell forståelse av selvkontroll, når man skal predikere utfall senere i 

livet (Brock et al., 2009). På den andre siden fant Allan & Lonigan (2011) at en 

multidimensjonal modell, som opererer med både en ”kald” og ”varm” del, ikke 

hadde en sterkere og mer presis prediksjon en det den endimensjonale modellen 

hadde. Man fikk altså ikke mer presise prediksjoner hvis man benyttet det 

flerdimensjonale begrepet.  
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Oppsummert handler innsatskrevende kontroll både om å kunne hemme en 

umiddelbar respons, planlegge, skifte oppmerksomhet, og å kunne styre tanker og 

følelser. Denne definisjonen omhandler både den kognitive og den emosjonelle 

dimensjonen av selvkontroll. Man må klare å styre tanker, manipulere med tall, huske 

på og bevisst avgjøre hva som er relevant informasjon, samt evne å ta bevisste valg 

som er gunstige på lang sikt, og tilpasse de emosjonelle utrykkene slik at de passer til 

situasjonen. Både kognitiv og emosjonell selvkontroll er viktig for barns videre 

utvikling og fungering, men de to dimensjonene kan være viktige på hver sine måter.  

 

2.3 Innsatskrevende kontroll: sammenhengen med 
skolefaglige prestasjoner og atferd   
	  

Det å fungere sosialt og faglig på skolen stiller krav til at barn viser både ”varm” og 

”kald” innsatskrevende kontroll. Barn skal for eksempel klare å huske regler som er 

satt av skolen og av læreren (arbeidsminne), de skal få med seg beskjeder og 

oppgaver som blir gitt i timene (oppmerksomhet), og de skal kunne fullføre oppgaver 

selv om det er andre ting som virker mer fristende der og da (hemmende kontroll) 

(Brock et al., 2009).  

I en metaanalyse av flere datasett viste det seg at det var en sammenheng mellom 

barns evne til ”å styre oppmerksomhet og impulser”, og hvor klare barna var til å 

begynne på skolen (Duncan et al., 2007). Et barn som hadde bedre evne til å styre 

impulser og oppmerksomhet, var altså mer klar for å begynne på skolen. Barnas evne 

til innsatskrevende kontroll kunne også predikere deres senere skoleprestasjoner 

innenfor lesing, skriving og matematikk (Blair & Razza, 2007). Dette sammenfaller 

med resultatet fra litteraturgjennomgangen av Blair & Diamond (2008), der barns 

evne til å regulere oppmerksomhet og hemme impulsiv atferd var to viktige faktorer 

som både hadde betydning for barnas ”school readiness”, og også for deres senere 

skolefaglige pretasjoner (Blair & Diamond, 2008).  

Resultater fra longitudinelle studier som følger barns utvikling over tid viser at det er 

en positiv signifikant sammenheng mellom den kognitive delen av barns evne til 

innsatskrevende kontroll, altså den ”kalde” delen, og lærerrapportert atferd blant 
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barna fra barnehagen av og gjennom voksenlivet. Denne sammenhengen er fortsatt til 

stede når man samtidig kontrollerte for barnas kognitiv evne, hukommelse og for 

deres motivasjon i situasjonen (Seguin, Nagin, Assaad, & Tremblay, 2004). 

Barns evne til ”varm” innsatskrevende kontroll har på sin side vist seg å være positivt 

assosiert med atferd som er linket til gode læringsforutsetninger gjennom voksenlivet 

(Mischel et al., 1988). Mer spesifikt er denne type innsatskrevende kontroll bl.a. 

assosiert med høyere nivåer av lærervurdert sosial kompetanse i klasserommet (Blair, 

Denham, Kochanoff & Whipple, 2004). I en annen studie predikerte høyere nivåer av 

”varm” innsatskrevende kontroll en høyere skåre på lærerrapportert prososial atferd 

og positive relasjoner i barnehagen, mens lavere nivåer av ”varm” innsatskrevende 

kontroll predikerte mer problematferd ((McIntyre, Blacher, & Baker, 2006). På 

samme måte fant Kim, Nordling, Yoon, Boldt & Kochanska (2013) at barns skåre på 

”varm” innsatskrevende kontroll hadde sammenheng både med deres evne til 

emosjonsregulering og med omfanget av problematferd. En slik evne til ”varm” 

innsatskrevende kontroll hadde derimot ingen sammenheng med barnas skolefaglige 

prestasjoner. Videre fant de at barnas evne til ”kald” innsatskrevende kontroll hadde 

sammenheng med deres oppmerksomhet og skolefaglige prestasjoner, men ikke med 

problematferd (Kim et al., 2013).  Disse studiene indikerer at barn som har bedre evne  

til å regulere den emosjonelle delen av sin innsatskrevende kontroll, viser mindre  

eksternaliserende atferd.  

I den kjente Dunedin-studien fra New Zealand fulgte forskere i alt 1000 barn fra de 

var spedbarn til de var 32 år og undersøkte betydningen av selvregulering for barnas 

trivsel og senere fungering (Moffitt et al., 2011). Forskerne målte barna da de var 3.5, 

7, 9 og 11 år, og de fant at dårligere evne til selvregulering hadde sammenheng både 

med større fysiske helseproblemer (mer hjerte -og kar sykdommer), 

rusmiddelmisbruk, dårligere økonomi (for eksempel lavere inntekt og finansielle 

problemer) og mer kriminalitet (ulike dommer for lovovertredelse) ved 32 år (Moffitt 

et al., 2011). Forskerne kontrollerte også for deltagernes sosioøkonomisk status og 

intelligens, noe som indikerer at man så disse sammenhengene uavhengig av om det 

var forskjeller innen deltakernes sosioøkonomisk status og intelligens. I denne studien 

delte de riktignok ikke selvregulering inn i en ”kald” og en ”varm” del, så det er ikke 

spesifisert om den ”kalde” eller den ”varme” delen av selvregulering hadde 
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sammenheng med de forskjellige utfallene. Uavhengig av dette tyder resultatene fra 

denne omfattende studien på at barns evne til selvregulering allerede fra 

småbarnsalder kan ha store implikasjoner for deres helse, trivsel og fungering i 

voksenlivet, og at det derfor er viktig å samle kunnskap om hva som har betydning for 

barns tidlige utvikling av selvregulering.  

 

Oppsummert kan man se at resultater fra forskningen om barns selvregulering er 

omfattende, og at det kan være vanskelig å sammenligne forskningsresultater på tvers 

av studier som har operasjonalisert selvreguleringsbegrepet på ulike måter. 

Overordnet sett viser imidlertid resultater fra studier som har undersøkt betydningen 

av henholdsvis barns evne til ”kald” innsatskrevende kontroll (den kognitive 

dimensjonen) og ”varm innsatskrevende kontroll (den emosjonelle dimensjonen), at 

det er en fordel å ha god evne til å vise ”kald” innsatskrevende kontroll når man 

begynner på skolen. Dette tyder på at barnet har en god kognitiv fungering og at 

han/hun blant annet klarer å hemme en dominant respons og fullføre oppgaver de får 

beskjed om å gjøre. Men samtidig kan barns evne til ”varm” innsatskrevende kontroll 

være viktig da dette bidrar til at han/hun klarer å regulere følelsene sine i samspill 

med andre, noe som utgjør et viktig grunnlag for å kunne etablere gode prososiale 

relasjoner. Begge typer innsatskrevende kontroll er derfor viktig for barns 

skolefaglige og sosiale fungering.  
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3 Eksternaliserende atferd 

Denne masteroppgaven omhandler barns eksternaliserende atferd, og i dette kapittelet 

vil det først bli kort gjort rede for hva som karakteriserer denne type atferd. Jeg vil 

deretter komme inn på sammenhengen mellom barns eksternaliserende atferd, deres 

evne til innsatskrevende kontroll, og ulike psykososiale og biologiske risikofaktorer. 

Til slutt vil det bli presentert funn fra studier som belyser sammenhengen mellom 

barns eksternaliserende atferd og deres skolefaglige prestasjoner.  

3.1 Hva er eksternaliserende atferd? 

Eksternaliserende problematferd utgjør en bred kategori av tilpasningsproblemer som 

kan defineres på mange ulike måter. Det omfatter gjerne ”aggressiv krenkende og 

hyperaktiv atferd” (Boeldt et al, 2012, s. 86), og kan omhandle et barns negative og 

utagerende tilnærming til det eksterne miljøet (Campbell, Shaw & Gilliom, 2000; 

Eisenberg et al., 2001). Eksternaliserende problematferd er forholdsvis prevalent blant 

barn og unge (Heiervang, et al., 2007; Wichstrøm et al., 2012). Det er samtidig viktig 

å påpeke at en del eksternaliserende atferd i form av for eksempel fysisk aggresjon er 

en del av normalutviklingen hos små barn, men at de aller fleste barn lærer å 

kontrollere denne type atferd etter hvert som de blir eldre (Côte, Vaillancourt, 

LeBlanc, Nagin & Tremblay, 2006; Nærde, Ogden, Janson & Zachrisson, 2014). 

Alvorlig eksternaliserende atferd hos barn har for øvrig vist seg å henge sammen med 

både kriminalitet, rusmiddelmisbruk, antall seksualpartnere og dårlig mental helse i 

voksenlivet (Fergusson, Horwood, & Ridder, 2005). 

I Norge begynner alle barn på skolen det året de fyller 6 år. Og for mange kan 

overgangen fra barnehage til skole være stor og utfordrende. I det norske 

skolesystemet stilles det krav til barna om å sitte stille, følge med på relevant 

informasjon, danne vennskap og gode relasjoner til klassekamerater, og komme seg 

gjennom målene i Kunnskapsløftet. Det er forventet at et barn skal gjennomføre å 

mestre disse ulike målene på hvert klassetrinn, og lærere melder gjerne om bekymring 

når man ser at barnet ikke får fullført målene. Grunnen til at barn ikke klarer å 

gjennomføre målene kan være mange. Det kan skyldes en type utviklingsforstyrrelse 

hos barnet som kan føre til at barnet må få tilpasset oppgaver og undervisning til sitt 
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eget nivå. Det kan videre skyldes at barnet ikke forstår hvorfor det er viktig å lære seg 

dette, og at motivasjonen for skolen er lav. Men det kan også være at barnet er urolig, 

at han/hun sliter med å styre impulser, eller blir fort sint. Dette bidrar til at relasjonen 

med lærer og andre elever kan bli vanskelig. Barn som reagerer negativt på det 

eksterne miljøet vil ofte ikke få muligheten til å lære det han/hun skal lære, og vil 

sannsynligvis oppleve nederlag i skolesituasjonen og mye frustrasjon på grunn av 

dette.   

3.2. Eksternaliserende atferd, selvregulering og 
biologiske og psykososiale risikofaktorer 
	  

Det kan være mange årsaker til at et barn viser eksternaliserende atferd. Dårlig evne 

til å regulerer egne tanker, emosjoner og handlinger har vist seg gjennom flere studier 

å ha en sammenheng med utviklingen av denne type atferd (Eisenberg, Spinrad, et al., 

2010). Noen barn kan være svært aktive, vise mer aggressiv atferd, og mindre 

oppmerksomhet ved overgangen til skolen sammenlignet med andre barn. Denne 

atferden vil som regel være en del av en normalutvikling, og vil etterhvert avta 

(Boeldt et al., 2012). For enkelte barn vil midlertidig en slik eksternaliserende atferd 

kunne fortsette gjennom skoletiden, og vil kunne utvikle seg til å bli et problem for 

både barnet selv og for miljøet rundt.  

 

Enkelte forskere har foreslått at sammenhengen mellom barns tidlige selvregulering 

og deres skolefaglige prestasjoner medieres gjennom mistilpasset atferd, som for 

eksempel eksternaliserende eller internaliserende (f.eks. engstelse og uro), dårlig 

sosial kompetanse og vanskelige relasjoner med lærere og venner (Eisenberg, 

Valiente & Eggum, 2010). Med andre ord, evnen til selvregulering kan påvirke 

graden av eksternalisert atferd et barn viser, som igjen kan påvirke hvordan barnet 

fungerer på skolen. Nigg (2006) har argumentert for at det finnes to forskjellige 

utviklingsveier til eksternalisert atferd hos barn. Den ene veien er basert på lav 

fryktrespons og lav følelse av tilhørighet, som igjen kan føre til lav sympati og empati 

med andre, ofte kombinert med høy impulsivitet (Nigg, 2006). Den andre veien 

omhandler barnet har en uvanlig tilnærming, ofte kombinert med høy negativ 

emosjonalitet og dårlig evne til innsatskrevende kontroll (Nigg, 2006). Nigg (2006) 
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postulerer dermed en teori om at årsaker til mer eksternaliserende atferd blant barn 

går gjennom emosjonskontroll, kontroll av impulsivitet og atferd, med andre ord 

evnen til selvregulering.  

 

Smith og Day (2018) undersøkte i sin studie hva som kunne predikere 

eksternaliserende atferd hos barn mellom 1 og 3 år og longitudinelt gjennom 

barnehagen. Resultatet viste at høyere nivåer av aggresjons hos barnet ved 3 år, var 

positivt korrelert med eksternaliserende atferd i barnehagen. De fant også at høyere 

innsatskrevende kontroll var assosiert med mindre eksternaliserende atferd hos gutter, 

mens denne sammenhengen ikke gjaldt blant jentene (Smith & Day, 2018). I studien 

til Olson et al. (2011) fant man også at lav evne til innsatskrevende kontroll ved 

treårsalder, signifikant predikere aggressiv atferd rettet mot venner både ved tre- og 

seksårsalder. Funnene til både Smith og Day (2018) og til Olsson et al. (2011) støtter 

oppunder Nigg (2006) sin forklaringsmodell om at barns evne til å regulere seg selv, 

og da spesielt innsatskrevende kontroll og aggresjon er viktig for deres videre 

utvikling av atferd.  

Det er altså flere forhold som kan bidra til at barn utvikler eksternaliserende atferd. I 

1997 utviklet Raine, Brennan, Farrington og Mednick en modell som nærmere 

beskriver hvilke biologiske og sosiale utgangspunkt et barn har for å utvikle 

eksternaliserende atferd og hvordan disse ulike faktorene henger sammen (Raine, 

Brennan, Farrington & Mednick, 1997). Disse forskerne fant at et barn både er utsatt 

for en del biologiske risikofaktorer, og for ulike beskyttelsesfaktorer. Biologiske 

risikofaktorer for et barn kan være at et det har vært sykdom under svangerskapet, 

mors røyking, narkotikabruk eller alkoholmisbruk, eller at det foreligger genetiske 

predisposisjoner fra mor eller far (Raine et al., 1997). De andre risikofaktorene de 

postulerte i denne modellen var psykososiale risikofaktor, dette kunne for eksempel 

være fattigdom, en negativ holdning hos foreldrene til å skulle få barn, eller psykisk 

sykdom (Raine et al., 1997). I denne modellen er det også lagt opp til at det kan være 

en interaksjon mellom de biologiske og de psykososiale risikofaktorer. Et barn som 

har foreldre med et alkoholproblem kan for eksempel både ha en biologisk 

risikofaktor, hvis mor drakk under svangerskap, samtidig som et alkoholproblem hos 

mor etter fødsel kan få store psykososiale konsekvenser for barnet senere i livet 
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(Raine et al., 1997). Dermed ser man at det ofte kan være en interaksjon mellom 

biologiske og psykososiale faktorer for et barn.  

 

Et tredje poeng Raine et al. (1997) viste i sin modell er at det ikke nødvendigvis er en 

direkte sammenheng mellom tilstedeværelsen av biologiske og psykososiale 

risikofaktorer og barns eksternaliserende atferd. En forklaring på dette kan være at 

risikofaktorer for et barn og graden av eksternalisert atferd kan være mediert gjennom 

en tredjevariabel. Denne tredjevariabelen kan for eksempel være barnets intelligens, 

kjønn eller evne til selvregulering (Raine et al., 1997). 

3.3 Eksternaliserende atferd og skolefaglige 
prestasjoner 
	  

Resultater fra ulike forsknings- studier viser at eksternaliserende atferd kan påvirke 

barns skolefaglige prestasjoner, og at dette har betydning for deres helse, trivsel og 

velstand senere i livet (Eisenberg, Valiente, et al., 2010). Demaray og Jenkins (2011) 

fant for eksempel at barn som hadde problemer med impulsivitet (brå og 

ugjennomtenkte handlinger), samt hyperaktivitet og uoppmerksomhet hadde større  

vanskeligheter med både regning og skriving på barneskolen, enn de barna som ikke 

hadde tilsvarende utfordringer (Demeray & Jenkins, 2011). Den tidligere refererte 

studien til Sulik et al. (2015) viste også at barns evne til selvregulering har en 

sammenheng med senere utvikling av eksternaliserende atferd.  

Akademisk oppnåelse er ofte kumulativ, og Entwisle, Alexander & Olson (2005) 

hevder at de barna som tidlig henger etter andre jevnaldrende på skolen, gjerne vil 

henge enda mer etter i de påfølgende skoleårene. For å bedre barns skolefaglige 

kompetanse, kan man fort tenke seg at man primært støtter oppunder barnets faglige 

ferdigheter innen lesing, skriving og regning. Men hvis man ikke samtidig satser på å 

bygge opp, og bedre barnets eksekutive funksjoner, kan dette bidra til vanskeligere og 

dårligere læringsprosesser for barnet (Blair & Razza, 2007). Det kan videre være 

hensiktsmessig å støtte oppunder barnets evne til selvregulering når man skal søke å 

forebygge eksternaliserende atferd i og med at selvregulering er en viktig faktor for 

eksternaliserende atferd.  
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Resultater fra omfattende forskning indikerer at det å vise eksternaliserende atferd på 

skolen kan ha store konsekvenser for enkelte barns videre tilpasning og fungering i 

livet. Grunnskolen er et viktig springbrett for senere utdannelse og jobb. På sikt kan 

en mangelfull utdannelse etterfulgt av vansker med å skaffe jobb, medføre betydelige 

økonomiske og sosiale vansker, helseutfordringer, og en generell mangel på 

tilhørighet til samfunnet.  
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4 Oppdragelsesstil 

I dette kapitelet vil jeg innledningsvis gjøre rede for betydningen av samspillet 

mellom foreldre og barn, og deretter gjøre nærmere rede for hvordan ulike typer 

oppdragelsesstiler er operasjonalisert, med fokus på positiv og negativ oppdragelsstil. 

Deretter vil sammenhengen mellom foreldres oppdragelsesstil og henholdsvis barns 

selvregulering og eksternaliserende atferd bli belyst gjennom ulike 

forskningsresultater. Videre vil det bli gjort rede for sammenhengen mellom foreldres 

oppdragelsesstil og ulikheter i hjemmemiljø og sosioøkonomisk status, før det 

avslutningsvis poengteres hvordan forskningen som omhandler foreldres 

oppdragelsstil i stor grad bare har inkludert en av foreldrene, og hvilke konsekvenser 

dette kan ha for den kunnskapen vi sitter inne med på området. 

4.1 Samspillet mellom foreldre og barn 

Som nevnt innledningsvis vil barns tidlige sosialisering, og spesielt de erfaringer 

barnet gjør i sitt hjemmemiljø, være av stor betydning for den fremvoksende evnen til 

å regulere emosjoner, atferd, tanker og oppmerksomhet. Resultatene fra flere studier 

har da også vist at foreldrenes oppdragelse og samspillet mellom foreldre og barn 

spiller en stor rolle når det kommer til barns utvikling av selvregulering (Bernier et 

al., 2010; Eisenberg et al., 2014). 

Sameroff (2009) påpeker at barn, gjennom sine individuelle egenskaper, har en egen 

påvirkningseffekt på miljøet rundt seg, og at et barn ikke lever i et vakuum uten noen 

påvirkning fra sitt miljø. Et barn som for eksempel har et temperament preget av at 

han/hun lett viser mye frustrasjon, vil kunne møte et miljø som reagerer på dette, og 

vil dermed kanskje oppleve miljøet som annerledes, enn barnet som har en annen 

temperamentsprofil der han/hun viser lite frustrasjon. I løpet av de første leveårene er 

barn og foreldre i en konstant og tett relasjon med hverandre, der både foreldre 

påvirker barnet og barnet påvirker foreldrene (Sameroff, 2009). I disse årene utgjør 

foreldre det nærmeste systemet rundt barnet (Bronfenbrenner, 1979), og det utvikles 

en tilknytning mellom foreldre og barn som viser en klar sammenheng med blant 

annet barns videre utvikling av emosjonsregulering og av sosial kompetanse (Sroufe, 

2005).  



	  18	  
	  

4.2 Positiv og negativ oppdragelsesstil 

Som forelder er ikke alltid like lett å vite hvordan man skal opptre i relasjon til barnet 

sitt. Man kan være streng og konsekvent, man kan være ettergivende og unngå flest 

mulig konfrontasjoner, man kan være sensitiv overfor barnet, eller man kan bruke 

mange forskjellige oppdragelsesstiler. Det er ikke sånn at en bestemt type 

oppdragelsesstil nødvendigvis utelukker en annen, og foreldre har sin unike stil i 

relasjon til barnet.  

Innenfor forskningen på dette feltet er oppdragelsesstil både definert og 

operasjonalisert på forskjellige måter. I en metaanalyse av Karreman, van Tuijl, van 

Aken, & Dekovic (2006) fant de at flere studier delte foreldres oppdragelsesstil inn i 

kategoriene ”positiv kontroll”, ”negativ kontroll” og ”responsiv” oppdragelsesstil. I 

en nyere studie av Leve et al. (2016) ble foreldres oppdragelsesstil delt inn i 

kategoriene ”streng og usikker” på den ene siden, og ”positiv oppdragelse” på den 

andre siden. 

Positiv kontroll (fra metaanalysen til Karremann et al, 2006) og positiv 

oppdragelsesstil (fra studien til Leve et al, 2016), omhandlet omtrent de samme 

dimensjonene. Disse inkluderte at foreldrene viste tydelig grensesetting, at de var 

direkte og hadde en instruerende atferd overfor barnet, samt at foreldre hadde en 

positiv samhandling med barnet og var sensitiv overfor han/hennes signaler 

(Karremann et al., 2006; Leve et al., 2016). Streng eller usikker oppdragelse og 

negativ kontroll på den andre siden omhandlet også en del av de samme 

dimensjonene. Streng og usikker oppdragelse handlet om at foreldrene var 

henholdsvis inkonsekvente, lite sikre på de valgene de tok, samt at de var autoritære i 

oppdragelsen (Leve et al., 2016). Oppdragelsstilen som ble benevnt som negativ 

kontroll handlet om en type foreldreatferd som innebar overkontroll, overengasjement 

og at foreldrene var kritiske og fiendtlige overfor barnet sitt (Karreman et al., 2006).  

Innenfor forskningen på foreldres oppdragelsesstil, finnes det i tråd med forskningen 

fra Karremann et al. (2006) og Leve et al. (2016), mange studier som opererer med et 

skille mellom foreldres positive og negative oppdragelsesstil. I denne masteroppgaven 

vil foreldres oppdragelsesstil på samme måte bli operasjonalisert som positiv og 

negativ. Hva som ligger i de begrepene i denne oppgaven vil jeg komme nærmere 



	  19	  
	  

tilbake til i kapitel 6.  

4.3 Oppdragelsesstil og selvregulering 

Resultatene fra studien til Leve et al. (2016) viste at høyere nivåer av streng/usikker 

oppdragelsesstil og lavere nivåer av positiv oppdragelsesstil var assosiert med 

dårligere evne til innsatskrevende kontroll hos barnet. I metastudien til Karreman et 

al. (2006) var det en enighet om at henholdsvis mer positiv kontroll og mindre negativ 

kontroll fra foreldre kunne predikere mer selvregulert atferd hos barnet.  

Man ser altså at selv om disse studiene har operasjonalisert begrepet oppdragelsesstil 

på noe ulik måte er det fortsatt enighet om at en positiv oppdragelsesstil, altså der 

foreldrene evner å utøve positiv grensesetting, ha en positiv samhandling med barnet 

sitt, og at de er sensitive overfor barnets signaler, er signifikant positivt korrelert med 

barnets evne til å regulere seg selv. Resultater fra flere andre studier støtter oppunder 

disse funnene. Blant annet fant Spinrad et al. (2007) at mødre som opptrådte på en 

støttende måte overfor barnet sitt, noe som inkluderte å vise sensitivitet og varme og å 

gi støttende responser, hadde en positivt sammenheng med barnas evne til å regulere 

seg selv. Doan, Fuller-Rowell & Evans (2012) fant også at mødres responsivitet var 

relatert til bedre selvregulering blant barna senere i livet. Bernier, Carlson og Whipple 

(2010) fant videre at mors grad av sensitivitet og støtte overfor barnet var høyt 

korrelert med barnets eksekutive funksjoner. Altså, jo mer støtte og sensitivitet mor 

viste overfor barnet, jo bedre var barna på å utvise godt arbeidsminne, impulskontroll 

og oppmerksomhetsskifte (Bernier et al., 2010). Endelig fant Smith og Day (2018) at 

høyere nivåer av støtte fra mor kombinert med lavere nivåer av kontrollerende atferd 

når barnet var 12 til 36 måneder, var assosiert med lavere nivåer av eksternaliserende 

atferd i førskolealderen.  

4.4 Oppdragelsesstil og eksternaliserende atferd  

Bronfenbrenner (1979) og Sroufe (2005) hevder som nevnt at foreldre og barn er i en 

tett og konstant relasjon med hverandre, og at denne relasjonen er avgjørende for 

barnets utvikling av selvregulering og sosial kompetanse. Studiene som er belyst 

overfor viser nettopp til denne sammenhengen mellom foreldres oppdragelsesstil og 
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barns evne til selvregulering, og flere studier har også vist at det er en sammenheng 

mellom ulik type oppdragelsesstil hos foreldre og barnets eksternaliserende atferd.  

	  

I en studie der utvalget var foreldre som hadde et rusproblem, rapporterte man om 

longitudinelle sammenhenger mellom foreldrenes oppdragelsesstil ved 24-måneders 

alder og barnas eksternaliserende atferd ved 36- måneders alder (Eiden, Edwards & 

Leonard, 2007). Andre studier har også vist at foreldres oppdragelsesstil kan 

predikere forandringer i de eksekutive funksjonene hos barnet, som er en viktig del av 

selvreguleringen, som igjen kan føre til mer eksternalisert atferd hos barna 

(Hammond, Müller, Carpendale, Bibok, & Liebermann-Finestone, 2012). Dette tyder 

på at barns eksternaliserende atferd er assosiert med foreldres oppdragelsesstil 

gjennom barnas evne til innsatskrevende kontroll. Disse funnene støtter empirisk 

under Bronfenbrenner (1979) og Sroufe (2005) sin teori om at samspillet mellom 

foreldre og barn har en sammenheng med barnets fungering og videre utvikling.  

 

I en studie av Sulik et al. (2015) undersøkte de hvordan foreldres tidlige (positive og 

negative) oppdragelsesstil kunne påvirke barns eksternaliserende atferd senere i livet. 

De så på sammenhengen mellom foreldres oppdragelsesstil og barnas eksekutive 

fungering, og på sammenhengen mellom eksekutiv fungering og barnas 

eksternaliserende atferd (Sulik et al., 2015). Resultatene viste at foreldrenes 

oppdragelsesstil målt ved 36 måneder predikerte barnas eksekutive fungering ved 48 

og 60 måneder. Videre predikerte eksekutiv fungering ved 36 måneder barnas 

eksternaliserende atferd ved 60 måneder. En mer positiv oppdragelse som blant annet  

inkluderte at foreldrene var mer sensitive mot barna, hadde altså sammenheng med  

bedre eksekutiv fungering hos barnet, som igjen hadde sammenheng med mindre 

eksternaliserende atferd (Sulik et al., 2015). Forskerne fant også en signifikant 

indirekte effekt av positiv oppdragelsesstil ved 36 måneder og eksternaliserende 

atferd ved 60 og 90 måneder, som gikk gjennom eksekutive fungering. Denne 

medieringen støtter oppunder at foreldres positive oppdragelsesstil, inkludert 

sensitivitet overfor barnets signaler, reduserer barns eksternaliserende atferd ved at de 

bygger oppunder barnets evne til eksekutive fungering (Sulik et al., 2015).  

 

Mintz, Hamre og Hatfield (2011) brukte data fra National Institute of Child Health 

and Human Development (NICHD) for å undersøke om barns evne til selvregulering 
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fungerer som en mediator mellom mødres sensitivitet og barns sosiale relasjoner til 

lærere og foreldre. De fant at mødres sensitivitet hadde en direkte sammenheng med 

barns sosiale og relasjonelle kompetanse i første klasse (Mintz et al., 2011). I tillegg 

fant de at barns evne til innsatskrevende kontroll delvis medierte forholdet mellom 

mødrenes sensitivitet og barns sosiale kompetanse (Mintz et al., 2011). Dette 

indikerer at sammenhengen mellom foreldres oppdragelsesstil og barns 

eksternaliserende atferd kan avhenge av barnets evne til selvregulering. Dermed kan 

det være hensiktsmessig å støtte oppunder barns selvreguleringsevner samt en mer 

positiv oppdragelsesstil hos foreldre som et forebyggende tiltak mot barns 

eksternaliserende atferd.   

4.5 Oppdragelsesstil og forskjeller i hjemmemiljø og 
sosioøkonomisk status 
	  

Resultater fra studiene ovenfor har vist at det er en sammenheng mellom foreldres 

positive oppdragelsesstil og barns evne til selvregulering, og at en mer positiv 

oppdragelsesstil predikerer mindre eksternaliserende atferd hos barna. Men det er 

også flere studier som har vist at konsekvensene av ulike typer oppdragelsesstil hos 

foreldre kan ha sammenheng med forskjeller i hjemmemiljø og i familienes 

sosioøkonomisk status.  

 

Studien til Mistry, Benner, Biesanz, Clark og Howes (2010) fant at enkelte barn var 

utsatt for ulike typer risikofaktorer som kunne påvirke skolefaglige og kognitive 

evner, samt emosjonsregulering fra de var småbarn. Disse risikofaktorene kunne 

eksempelvis være fattigdom,  arbeidsledighet hos foreldre, lav inntekt og mange 

familiemedlemmer. Forskerne rapporterte at eksponering for risiko i tidlig barndom 

hadde en negativ påvirkning på både kognitive evner og skolefaglige prestasjoner hos 

barnet, samt på atferd og evne til emosjonsregulering (Mistry, et al., 2010). Videre 

rapporterte Mistry et al. (2010) at en beskyttelsesfaktor for barnet kunne være 

foreldrenes oppdragelsesstil. Foreldres varme og sensitivitet, en mer positiv 

oppdragelsesstil, samt litterær stimulering i småbarnsfasen var positivt korrelert med 

barnas skolefaglige prestasjoner og ferdigheter innenfor selvregulering, og også 

negativt korrelert med eksternalisert atferd (Mistry, et al., 2010). 
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Blair et al. (2011) fant at fattigdom i familien påvirket barns evne til selvregulering. 

Barn som vokste opp i familier med lavere sosioøkonomisk status, ville ha færre 

muligheter for læringsaktiviteter som lesing og matematikk, og ville også ha en større 

sannsynlighet for å vokse opp i et stressende miljø. Dette stressende miljøet vil igjen 

kunne påvirke kortisolnivået i kroppen, som igjen påvirker de eksekutive funksjonene 

(Blair et al., 2011). Disse funnene stemmer overens med de til Evan & English 

(2002), som fant at lavere sosioøkonomisk status og mødres strenge oppdragelsesstil 

hadde sammenheng med høyere nivåer av kortisol hos barnet, som påvirket barnets 

eksekutive fungering og igjen predikerte lavere nivåer av selvregulering (Evans & 

English, 2002).  

 

Resultater fra studien til Hardaway, Wilson, Shaw & Dishion (2012) viste at en 

kaotisk hjemmesituasjon (lite rutiner, mye bråk og lite organisering) hang sammen 

med at foreldrene hadde en streng og inkonsistent oppdragelsesstil. Samtidig 

rapporterte disse forskerne at en streng og inkonsistent oppdragelsesstil hadde  

sammenheng med mindre hemmende kontroll og mer eksternalisert atferd og 

aggresjon hos barna.  

 

Oppsummert kan man se at resultater fra forskning viser at barn kan være utsatt for 

flere risikofaktorer for å utvikle eksternaliserende atferd, og at en av disse 

risikofaktorene kan være ulikheter i foreldrenes sosioøkonomisk status. En 

beskyttelsesfaktor for barnet kan være at foreldrene har en mer sensitiv og positiv 

oppdragelsesstil, da dette har vist seg å ha sammenheng med bedre evne til 

selvregulering og mindre eksternaliserende atferd hos barnet. Resultatene fra studiene 

ovenfor støtter videre oppunder påstanden om at familiens sosioøkonomisk status har 

sammenheng med foreldres oppdragelsesstil, som igjen kan påvirke barnets evne til 

selvregulering og videre graden av eksternaliserende atferd.  

 

4.6 Foreldre: Mor og far?  

På bakgrunn av den forskningen som er presentert ovenfor ser man at graden av 

positiv oppdragelsesstil kan ha sammenheng både med barns evne til selvregulering 

og også omfang av eksternaliserende atferd. Men når man vurderer resultatene til 
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disse forskningsresultatene er det gjennomgående at de fleste av studiene handler om 

mors oppdragelsesstil, og at de ikke har inkludert informasjon om begge foreldrene. I 

studien til Blair et al. (2011) hevder de at mødrenes strenghet sammen med stress i 

familien kan påvirke barnets evne til selvregulering. Men det er kun 

oppdragelsesstilen til mor som er tatt med i beregningen. Det samme gjelder for 

studien til både Spinrad et al. (2007), Doan et al. (2012) og også Bernier, Carlson & 

Whipple (2010). Dette betyr, helt konkret, at når man snakker om sammenhengen 

mellom ulik typer oppdragelsesstil og barns selvregulering og eksternaliserende 

atferd, er det samspillet mellom mor og barn man faktisk sier noe om, og ikke 

samspillet mellom hver av foreldrene og barnet.  

Det er uklart hvorfor brorparten av forskningen som omhandler foreldres 

oppdragelsesstil kun omfatter mor og barn, men det er nærliggende å tenke seg at 

dette skyldes det tidlige fokuset på mor som den primære omsorgsgiveren. Bowlby 

(1982) hevdet at når barn søker trygghet og tilknytning, søker de primært til èn 

hovedomsorgsperson, og at denne personen som oftest er den som tar mest omsorg 

for barnet når barnet er syk eller skadet. Ainsworth, Blehar, Waters & Wall (1978) 

hevdet videre at barn har en slags hierarkisk tilnærming til omsorgspersoner, som 

betyr at barnet viser tilknytningsatferd i størst grad til den primære omsorgspersonen 

når barnet er trøtt, syk eller i stressede situasjoner. Hvis man tar utgangspunkt i denne 

teorien kan det virke sannsynlig at den primære omsorgsgiveren er den som har mest 

å si for en videre sosiale utvikling for barnet, og tradisjonelt sett har denne 

omsorgspersonen primært vært mor.  

Samtidig er det ingen tvil om at dagens fedre er langt mer aktive i omsorgen og 

oppdragelsen av sine barn enn noen gang tidligere, og at de dermed også har en større 

betydning for barnets utvikling. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (2017) viser for 

eksempel at antall fedre som tar ut fedrekvoten (dvs. foreldrepermisjon), er økende. 

Dette indikerer at flere fedre tilbringer mer tid med barna sine i den formative 

småbarnsperioden, og det er derfor både viktig og nødvendig å undersøke nærmere 

hvilken påvirkning fedre kan ha på sine barns sosiale, emosjonelle og atferdsmessige 

utvikling.  
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5 Oppsummering av teori og 
forskningsspørsmål 
	  

Empirien som er presentert i denne oppgaven viser at  barns evne til selvregulering er 

viktig for barnets senere utvikling, både i forhold til helse, kriminalitet, skolefaglige 

prestasjoner og utviklingen av problematferd (Eisenberg, Spinrad, et al., 2010; 

Eisenberg et al., 2004; Mischel et al., 1988; Moffitt et al., 2011). Både foreliggende 

teori og empiri viser også at det er en sammenheng mellom selvregulering og 

eksternaliserende atferd, samt at eksternaliserende atferd har en sammenheng med 

senere skolefaglige prestasjoner (Eisenberg, Valiente, et al., 2010; Smith & Day, 

2018). 

 

Oppdragelsesstil har også vist seg å være en predikator for både eksternaliserende 

atferd og selvreguleringen hos barnet. Men mye av forskningen på det feltet er kun på 

mor (Bernier et al., 2010; Spinrad et al., 2007; Sulik et al., 2015). På bakgrunn av 

dette er det interessant å se om det er en sammenheng mellom oppdragelsesstil, 

selvregulering og eksternaliserende atferd når man måler både mor og far. Kan det 

hende at foreldrene kan ha unike bidrag til barnets sosiale utvikling?  
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5.1 Forskningsspørsmål  

Forskningsspørsmålene i denne oppgaven er postulert ut i fra en hypotese om at det er 

en sammenheng mellom barns eksternaliserende atferd og evne til innsatskrevende 

kontroll, i tillegg til at foreldres oppdragelsesstil kan ha en sammenheng med både 

eksternaliserende atferd og innsatskrevende kontroll.  Det foreligger begrenset 

forskning som har fokusert på fedres unike bidrag til barns utvikling, og derfor vil far 

sitt bidrag være interessant å undersøke.  

 

Det interessante er å undersøke om det er noen sammenheng mellom foreldres 

oppdragelsstil og barns eksternaliserende atferd, og om noe av denne sammenhengen 

er mediert gjennom barnets evne til innsatskrevende kontroll. Forskningsspørsmålene 

er derfor som følger:  

 

1. Er det noen sammenheng mellom mor og fars tidlige oppdragelsesstil og barns 

eksternaliserende atferd i 2. klasse? 

 

2. Er det noen sammenheng mellom barns evne til innsatskrevende kontroll ved 

48 måneders alder og deres eksternaliserende atferd i 2.klasse?  

 

3. Er sammenhengen mellom mors og fars tidlige oppdragelsesstil og barns 

eksternaliserende atferd i 2.klasse mediert gjennom barnets evne til 

innsatskrevende kontroll ved 48 mnd?  
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6 Metode 

6.1 Design 

Denne oppgaven er skrevet på bakgrunn av allerede eksisterende data fra studien 

”Barns sosiale utvikling” (engelsk navn: Behaviour Outlook Norwegian Development 

Study; BONDS) (Nærde et al., 2014). Dette er en prospektiv longitudinell studie 

igangsatt og ledet av Ane Nærde ved NUBU (Nasjonalt utviklingssenter for barn og 

unge), med oppstart i 2004. Målet med studien er å generere kunnskap om barns 

sosiale utvikling, og da med særlig fokus på utvikling av sosial kompetanse og 

problematferd, herunder å studere ulike utviklingsveier til sosial –og skolefaglig 

fungering (Nærde et al., 2014). Tabellen under er hentet fra prosjektbeskrivelsen til 

Barns sosiale utvikling og gir en oversikt over datainnsamlingen som er gjennomført i 

prosjektet fra 2006 til og med 2016.  

 
Tabell 6.1:  

Oversikt over datainnsamlingen i Barns sosiale utvikling fra 2006-2016. Barnets alder er skrevet i år. 

C.c.c = barnehage (Nærde et al., 2014, s. 8).  
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I denne oppgaven vil det benyttes lærerrapporterte data om barnets eksternaliserende 

atferd da barna gikk i 2.klasse, foreldrerapportert informasjon om barnets evne til 

innsatskrevede kontroll (selvregulering) da barnet var 48 mnd, og selvrapportert 

informasjon om oppdragelsstil fra mor og far da barna var henholdsvis 24, og 36 

måneder gamle. 

 

6.2 Utvalget 

Familier ble informert om prosjektet i 2006-2008 på femmåneders kontrollen på 

helsestasjonen. Familiene ble rekruttert fra 5 kommuner i Buskerud og Telemark 

fylker (Drammen, Skien, Porsgrunn, Bamble og Tinn). Inkluderingskriteriene var at 

barnet hadde passende alder og at minst en forelder kunne delta uten tolk. I alt 1931 

familier fikk informasjon om studien, hvorav 1159 (559 jenter) ville delta. Familiene 

ble fulgt opp fra barnet var seks måneder og helt opp til andre klasse på skolen. To 

familier trakk seg senere fra studien, i tillegg til at to barn ble diagnostisert med en 

utviklingshemning. Dermed ble det totalet antallet 1155 barn (Nærde et al., 2014). 

 

6.2.1 Demografiske variabler 

I tabellen på neste side gis det en oversikt over demografiske kjennetegn ved 

henholdsvis de deltagende familiene i Barns sosiale utvikling (rapportert av 

foreldrene), alle familiene som kom til femmåneders kontroll ved de aktuelle 

helsestasjonene i rekrutteringsperioden og som var aktuelle for deltagelse i prosjektet 

(rapportert anonymt av helsestasjonen), samt nasjonal statistikk (rapportert av 

Statistisk Sentralbyrå) 
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Tabell 6.2. Demografiske kjennetegn for deltagerne i Barns sosiale utvikling (familier som kom til 
helsestasjonene til 5-måneder kontroll, og nasjonal statistikk fra SSB) Hentet og oversatt fra 
Prosjektbeskrivelsen til Barns sosiale utvikling (Nærde et al., 2014, s. 11). 

	   	   	  
	  
	  
Deltagere	  	  

	  
	  
Familier	  som	  
kom	  til	  5-‐mnd	  
kontroll	  

	  
	  
Fødsler	  i	  Norge	  
2006-‐2008	  
	  

	   	   	   	   	  
Variabel	   	   N=1,931	   N=	  1,931	   N=177,501	  
	   	   	   	   	  
Barnets kjønn (Gutt)  	   51,8	  %	   51,0%	   51,3%	  

Rekkefølge søsken (Førstefødt)  	   47,1%	   46,3%	   42,6%	  	  

Mors fødeland (Europa: utenfor 
Norge)  

	   7,0%	   5,3%	   10,4%	  	  

Mors fødeland (Utenfor Europa)  	   6,2%	   7,7%	   12,0%	  	  

Fars fødeland (Europa: utenfor 
Norge)  

	   4,6%	   	   	  

Fars fødeland (Utenfor Europa)  	   5,0%	   	   	  

 	   	   	   	  

Sammenlignet med den norske populasjonen av nyfødte på samme tid, hadde dette 

utvalget en større andel av førstefødte barn (47% vs 43%) Kun 7% av mødrene var fra 

andre land i Europa og 6,2% av mødrene var fra land utenfra Europa, videre var 4,6% 

av fedrene fra andre land i Europa mens 5% var fra land utenfor Europa (Nærde et al., 

2014). Dette betyr at 86,8% av mødrene og 90,4% av fedrene var etnisk norske. Og 

utvalget vil da i stor grad representere norske familier.  

 

6.2.2 Manglende data 

I et stort datasett vil det ofte finnes manglende verdier. Når man gjennomfører 

analyser på riktig måte er det viktig å teste hypotesen om de manglende dataene er 

mangler ut i fra en  tilfeldighet eller om det er et systematisk frafall (Hayes, 2013). En 

måte å teste dette på er Little´s MCAR test, der MCAR står for ”missing data 

completely at random” (Little, 2012). Det man ønsker er å at dataene som mangler er 

tilfeldig, og det Little MCAR test gjør er å teste nullhypotesen: ”Det er ikke en 

sammenheng mellom de dataene som mangler” (Little, 2012).  I denne oppgaven 
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gjennomførte jeg Little´s MCAR test i SPSS med variablene: mødrenes negative 

oppdragelse når barnet var 24 mnd, fedrenes negative oppdragelse når barnet var 36 

mnd, samt mødrenes positive oppdragelse ved 24 mnd og fedrenes positive 

oppdragelse ved 36 mnd. Se tabell 6.3 under.  

 
Tabell 6.3. EM Estimert statistikk. Viser estimert gjennomsnitt for variablene mors negative 
oppdragelsesstil ved 24 mnd, mors positve oppdragelsesstil ved 24 mnd, fars negative oppdragelsesstil 
ved 36 mnd og fars positive oppdragelsesstil ved 36 mnd.  

 EM gjennomsnitt 

Negativ oppdragelsesstil mor: 

24 mnd  

 
 

8,85 

Positiv oppdragelsesstil mor: 

24 mnd  

 
 

6,94 

Negativ oppdragelsesstil far: 

36 mnd 

 
 

8,78 

Positiv oppdragelsesstil far:  

36 mnd  

 
 

6,57 

Little´s MCAR test: Chi-Square= 4,951, Df = 4, Sig= .292.  

 

I denne analysen viste det seg at resultatet ikke var statistisk signifikant (Sig: .292). 

Dette indikerer at jeg ikke klarte å avvise nullhypotesen: at det ikke er en 

sammenheng mellom de manglende dataene, og dette betyr at det ikke et systematisk 

frafall i dataene, frafallet skyldes tilfeldigheter. I analyseprogrammet Mplus bruker 

man en såkalt ”Full Information Maximum Likelihood” prosedyre, som innebærer at 

man tar med all informasjon i dataene, altså man sletter ikke skårer som har 

manglende verdier (Hayes, 2013). I denne studien vil Mplus bli benyttet i analysene, 

og dermed blir ikke manglende skårer slettet.  

 

6.3 Prosedyre 

Familiene ble fulgt opp hvert år med personlig intervju og en selv-utfylt 

spørreskjemadel, som enten ble gjennomført i innleide lokaler i de ulike kommunene 

eller også ved hjemmebesøk hvis det var ønskelig (Nærde et al., 2014). Foreldrene 

fikk et gavekort på 200 kr for hvert gjennomførte intervju. Både mødrene og fedrene 
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ble inviterte til å delta i studien. På grunn av praktiske og økonomiske begrensinger, 

ble det imidlertid enten mødrene eller fedrene invitert ved hver datainnsamlingsrunde. 

Det betyr at fedrene primært ble invitert til å delta da barna var 24 og 36 måneder 

gamle.  

 Foreldrenes oppdragelsesstil ble rapportert av mor da barnet var 24 mnd, og av far da 

barnet var 12 mnd og 36 mnd. I denne studien vil oppdragelsstil rapportert av mor ved 

24- måneders alder, og far ved 36-måneders alder bli brukt. Informasjon om barnets 

evne til selvregulering ble rapportert av mor da barnet var 48 mnd. Videre fylte 

kontaktlæreren til barna ut et spørreskjema om blant annet barnas eksternaliserende 

atferd, da barna gikk i 2.klasse. Det er dermed brukt informasjon fra intervjuene/ 

spørreskjemaene med foreldrene, og fra spørreskjemaene til lærerne i denne studien 

(Nærde et al., 2014).  

 

6.4 Instrumenter 

6.4.1 Barnas selvregulering 

Innsatskrevende kontroll eller selvregulering er målt gjennom ”Children’s Behaviour 

Questionnaire” (CBQ). Dette er et foreldrerapportert instrument som skal måle 

temperament blant 3 til 8 åringer, og som bygger på Rothbart’ sitt rammerverk for 

temperament (Ahadi et al., 1993; Putnam & Rothbart, 2006). Den originale CBQ 

skalaen består av 195 items som er fordelt på 15 underskalaer og er ment for å måle 

ulike dimensjoner av temperament. To kortversjoner av instrumentet er blitt laget, en 

som er komprimert ned til 94 items (CBQ-Short Form) og en som en komprimert ned 

til 36 items (CBQ-VSF) (Putnam & Rothbart, 2006).  

 

I denne oppgaven er det CBQ-VSF som er benyttet for å måle barnets evne til 

innsatskrevende kontroll og dette er rapportert av mor da barnet var 48 mnd. CBQ-

VSF har tre deler bestående av 12 item på hver (Putnam & Rothbart, 2006), hvorav 

den delen som måler innsatskrevende kontroll vil bli brukt i denne oppgaven. Denne 

delen består av 12 items som er formulert som utsagn om barnets atferd og reaksjoner 

i forskjellige situasjoner (Putnam & Rothbart, 2006). Alle items ble besvart på en 

skala fra 1-7 der 1 var stemmer absolutt ikke, og 7 var stemmer veldig bra. I tillegg 
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var det et svaralternativ som var passer ikke. På grunn av tilbakemeldinger etter en 

pilotstudie, ble de syv svarkategoriene redusert til fem, der 1 fortsatt var stemmer 

absolutt ikke og 5 var stemmer veldig bra. Alternativet passer ikke ble fjernet 

(Backer-Grøndahl et al., 2015). I Barns sosiale utvikling studien brukte de CBQ-VSF 

items fra en norsk oversettelse av den originale CBQ skalaen, som har vist seg å 

stemme overens med temperamentstrukturen i et norsk utvalg som ligner det som er i 

andre studier (Nygaard, Smith & Torgersen, 2002, referert i Backer-Grøndahl, 2015, 

s.103).  

 

6.4.2 Foreldres oppdragelsesstil 

Foreldrenes oppdragelsesstil da barnet var henholdsvis 24 og 36 måneder gammelt ble 

målt gjennom Fast Track Parenting (McCarty & Doyle, 2000). I Fast Track Parenting 

opererer man med to subskalaer: Negativ oppdragelsesstil og positiv oppdragelsesstil. 

Spørsmålene omhandlet hva foreldrene vil foreta se i situasjoner der barnet gjør noe 

de ikke liker eller vil at barnet skal gjøre, tilsvarende hva foreldrene gjør når barnet 

foretar seg noe foreldrene liker (Nærde et al., 2014).  

Mor og fars negative oppdragelsesstil ble målt gjennom sumskåren av de to følgende 

items;  

Dersom barnet gjør noe du ikke vil det skal gjøre hvor ofte;  

1) Slår du barnet (aldri, en enkelt gang, av og til, svært ofte, nesten alltid)  

2) Roper eller skriker til barnet (aldri, en enkelt gang, av og til, svært ofte, nesten 

alltid).  

 

Mors positive oppdragelsesstil ble målt gjennom sumskåre av de to følgende items; 

Når barnet gjør noe som du liker eller er glad for, hvor ofte vil du:  

1) Gi barnet en belønning, slik som en gave eller noe spesielt å spise? (aldri, en enkelt 

gang, av og til, svært ofte, nesten alltid)  

2) Fortelle noen andre om det fine barnet gjorde? (aldri, en enkelt gang, av og til, 

svært ofte, nesten alltid).  

 

Fars positive oppdragelsesstil ble målt gjennom de fire følgende items;  

Når barnet har gjort noe som du liker eller er glad for, hvor ofte vil du: 
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1) Si noe hyggelig om det til barnet? (aldri, en enkelt gang, av og til, svært ofte, 

nesten alltid)  

2) Gi barnet kos? (aldri, en enkelt gang, av og til, svært ofte, nesten alltid)  

3) Gi barnet en belønning, slik som en gave eller noe spesielt å spise? (aldri, en enkelt 

gang, av og til, svært ofte, nesten alltid)  

4) Fortelle noen andre om det fine barnet gjorde? (aldri, en enkelt gang, av og til, 

svært ofte, nesten alltid).  

 

I analysen vil sumskåren av henholdsvis positiv og negativ oppdragelsesstil hos både 

mor og far bli brukt.  

	  

6.4.3 Eksternaliserende atferd 

Barnas eksternaliserende atferd i 2.klasse ble målt gjennom lærerversjonen av ”Social 

Skills Improvement System (SSIS; Gresham & Elliott, 2008). Dette instrumentet 

tapper både barns  sosiale kompetanse, atferdsproblemer og skoleprestasjoner. I denne 

oppgaven blir barnets omfang av lærerrapportert eksternaliserende atferd bli benyttet. 

Innenfor ”Social Skills Improvement System” er det i alt 8 items som er ment for å 

måle eksternaliserende atferd. Lærerene fikk beskjed om å tenke på atferden til barnet 

de siste to månedene når de svarte på spørsmålene, og å rangere hvor ofte den aktuelle 

atferden fant sted på en skala fra 1 til 4 (aldri, sjelden, ofte og nesten alltid) (Gresham 

& Elliott,	  2008).	  Sumskåren av dette blir brukt i analysen.   
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6.5 Validitet og reliabilitet 

Når man forsker på et fenomen, handler det i stor grad om å trekke korrekte 

slutninger. Og disse slutningene må man tilstrebe å finne en argumentasjon for at er 

riktig. Klarer man å argumentere godt for at en slutning er riktig, kan man si at en 

slutning er valid (Shadish, Cook, & Campbell, 2002). Innenfor kvantitativt forskning 

står Cook og Cambell sitt validitetssystem sterkt (Bryman, 2015). Man skiller ofte 

mellom fire typer validitet: statistisk validitet, indre validitet, begrepsvaliditet og ytre 

validitet. Men det er viktig å merke seg at man ikke snakker om absolutt sanne 

slutninger, det er heller snakk om grader av validitet (Shadish et al., 2002). Trusler til 

validtiteten vil ofte forekomme i forskning, men det handler om at man må være klar 

over disse truslene, og prøve så godt det la seg gjøre å minske risikoen for at 

validiteten blir lav (Shadish et al., 2002).  

6.5.1 Statistisk validitet 

Statitisk validitet handler i stor grad om kovarians, det vil si i hvor stor grad ulike 

variabler korrelerer og i så fall hvor sterk denne korrelasjonen er (Bryman, 2015). Når 

man snakker om lav statistisk validitet handler det om øke sannsynligheten for å gjøre 

en type-1 feil, forkaste en sann nullhypotese, og gjøre en type 2 feil, beholde en gal 

alternativ hypotese. En nullhypotese betyr at man sier at det ikke er en sammenheng 

mellom to variabler, mens en alternativ hypotese er at man sier at det er en 

sammenheng (Howitt & Cramer, 2011). Hvis man forkaster en sann nullhypotese sier 

man at det ikke er en sammenheng mellom to variabler når det egentlig er det i 

populasjonen. Beholder man en gal alternativ hypotese betyr at man sier at det er en 

sammenheng mellom to variabler, når det egentlig ikke er noen sammenheng i 

virkeligheten.  

Når man snakker om statistisk styrke handler det om i hvor stor grad man kan 

oppdage sammenhenger som finnes i en populasjon (Shadish et al., 2002). Hvis man 

har lav statistisk styrke øker sjansen for at man gjør en type 1 feil, altså at man sier det 

er en sammenheng mellom variabler som det egentlig ikke er. Når man har 

forskningsresultater med høy signifikans, betyr det at sannsynligheten for å se disse 

resultatene i populasjonen er stor, og at resultatene ikke skyldes tilfeldigheter (Howitt 

& Cramer, 2011). 
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6.5.2  Indre validitet 

Indre validitet handler om at man går fra en observert samvariasjon til en kausal 

tolkning (Bryman, 2015). Ofte kan man se at flere variabler korrelerer med hverandre, 

men dette indikerer ikke automatisk at det er en høy indre validitet. En trussel mot 

den indre validiteten er retningsproblemet (Bryman, 2015). Retningsproblemet 

handler om hva som forårsaker hva. Hvis man ser en forandring på et trekk eller et 

fenomen og kan argumentere for at den variabelen vi har målt er årsaken til denne 

endringen, kan man si at man har en kausal samvariasjon. Variablene opptrer med 

andre ord i en viss retning, en variabel kommer først og denne variabelen fører til 

endring i en annen variabel (Bryman, 2015).  

En annen trussel mot den indre validiteten, og dermed også mot en kausal tolkning, er 

at forandring i den ene variabelen skyldes noe annet enn den variabelen som er målt 

(Bryman, 2015). Eksempelvis kan denne endringen skyldes en tredjevariabel. En 

tredjevariabel kan være en variabel som har en sammenheng med variabelen vi har 

målt, og som kan føre til endring i utfallsvariabelen (Bryman, 2015). Man må alltid 

være bevisst på hva man faktisk måler man forsker på et fenomen, og på hva man 

ikke har målt. Hvis man måler et fenomen og tenker at dette fenomenet er årsak til et 

annet fenomen, må man være bevisst på at denne sammenhengen kan skyldes noe 

annet som man ikke har målt. For å få høyere indre validitet kan det være lurt å 

inkludere med variabler man tenker seg, basert på teori, at kan ha en påvirkning på 

fenomenet man ønsker å måle (Bryman, 2015).  

To andre trusler mot den indre validiteten er seleksjon og frafall. Hvis man ikke har 

en randomisert seleksjon i utvalget sitt betyr det at det ikke er en tilfeldig fordeling av 

individer i forsøksbetingelsen (Bryman, 2015). En måte å løse dette på er at man har 

gjennomfører en randomisering, altså at man trekker et tilfeldig utvalg hvor det er like 

tilfeldig om du blir trukket ut eller ikke. Har man har et randomisert utvalgt, men det 

samtidig foreligger et stort frafall kan også dette være en trussel mot den indre 

validiteten. Er det et systematisk frafall kan dette indikere at det er noe unikt med de 

forsøkspersonene som velger å være med i forsøket, og det kan hende at disse 

egenskapene kan påvirke resultatene (Bryman, 2015).  
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6.5.3 Begrepsvaliditet 

Begrepsvaliditet er ofte en stor trussel når det gjelder forsking på menneskelig atferd. 

Dette kommer av at man ikke alltid forsker på direkte observerbare fenomener, men 

på fenomener man må operasjonalisere (Bryman, 2015). Å operasjonalisere handler 

om at man beskriver og presiserer begreper slik at de kan forskes på og etterprøves 

(Bryman, 2015). Det er viktig at man har en sammenheng mellom indikatorer og 

teori, og dette innebærer at en observert skåre =en valid skåre + systematiske feil+ 

tilfeldige feil. Det vi ønsker er en valid skåre, men det vi får når vi måler er den 

observerte skåren, som avviker fra den sanne skåren med systematiske og tilfeldige 

feil (Bryman, 2015). Hvis man operasjonaliserer et begrep tydelig, vil dette også 

kunne minske de systematiske feilene og det vil være lettere å se om man faktisk 

måler det man sier man måler (Bryman, 2015). I denne studien er verken foreldres 

oppdragelsesstil, barnas eksternaliserende atferd eller evne til innsatskrevende 

kontroll begreper som er direkte målbare, de er det bakenforliggende begrepet jeg 

ønsker å måle. Dermed må disse begrepene operasjonaliseres, altså bli bekrevet 

tydelig, slik at det er mulg å etterprøve, og at man måler det man ønsker og måle.  

6.5.4 Ytre validitet 

For at en studie skal ha høy ytre validitet forutsetter det at forskningsresultatene har 

en høy overføringsverdi (Bryman, 2015). Det vil si at man kan overføre resultatene 

man finner i utvalget sitt til den populasjonen man har hentet utvalget fra . I denne 

studien er utvalget hentet fra barn fra 6 måneder til 8 år, primært fra norske familier, 

og det er derfor relevant og se om resultatene fra denne studien kan generaliseres til 

andre barn på samme alder i Norge. Når man snakker om ytre validitet er det viktig at 

man både spesifisere hvilken populasjon man har hentet utvalget fra, og hvilke 

begreper man har operasjonalisert (Bryman, 2015). For å oppnå en høy ytre vailiditet i  

denne studien er det ønskelig at resultatene kan si noe om flere normaltfungerende 

barn i Norge, og ikke bare det utvalget man har med i studien.  
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6.5.5 Reliabilitet 

Reliabilitet handler om hvor konsistent et måleinstrument er, altså i hvilken grad vi 

oppnår det samme resultatet hver gang vi måler et bestemt fenomen (Bryman, 2015). 

For eksempel vil vi kunne forvente at hvis vi måle et barns IQ flere ganger med et 

måleinstrument vil vedkommende få samme resultat hver gang, så fremt 

måleinstrumentet er reliabelt.  

Når man snakker om reliabilitet, snakker man ofte om stabilitet og intern reliabilitet 

(Bryman, 2015). Stabilitet handler om at fenomenet vi måler er stabilt over tid. Når 

man måler et begrep flere ganger, vil man kunne forvente at resultatene, ved de ulike 

tidspunktene ikke er svært forskjellige fra hverandre. Intern reliabilitet handler om at 

alle delene i testen er koherente, altså at de alle er relatert til det konseptet vi ønsker å 

måle (Bryman, 2015). For å måle intern reliabilitet bruker man ofte Chronbachs 

alpha, som et estimat på hvor god intern reliabilitet man har, og dette sier sier noe om 

hvor høy korrelasjon det er mellom de ulike itemene i en test, og dermed også hvor 

høy intern reliabilitet det er. Chronbachs alpha strekker seg fra 0 til 1, der 0 tilsier at 

det ikke er noen sammenheng mellom delene i testen og dermed også svak intern 

reliabilitet, og 1 tilsier at det er en perfekt korrelasjon mellom delene på en test 

(Bryman, 2015).  

6.6 Etiske vurderinger 

Da denne oppgaven baserer seg på data fra Barns sosiale utvikling, som gjennomføres 

ved NUBU, vil dermed hensynta de etiske retningslinjene som følger dette prosjektet. 

Gjennomføringen av Barns sosiale utvikling, herunder både rekruttering av deltagere, 

datainnsamlingen med foreldre, barnehagepersonalet og kontaktlærere fra barna var 6 

måneder og opp til de gikk i 2.klasse, og tilgangen til et begrenset bruk at offisielle 

registrerte data , er opprinnelig godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og 

helsefaglige forskningsetikk (REK), og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste 

(NSD) (Nærde et al., 2014, s 10). Prosjektet er basert på informert samtykke fra 

foreldre, som også har fått opplysninger om at de når som helst kan trekke seg fra 

prosjektet og kreve at all innhentet data blir slettet, Det har i tillegg blitt gitt 

informasjon om at all deltagelse blant personale i barnehager og skoler er basert på 

frivillighet (Nærde et al., 2014, s 10).  
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Når man forsker på barn er det viktig at det er tydelig og klart at all deltagelse baserer 

seg på frivillighet og være med og at man når som helst kan trekke seg fra prosjektet. 

Det er videre avgjørende at man behandler all personsensitiv informasjon som samles 

inn på en konfidensiell måte, hvilket betyr at man ikke skal kunne koble sammen 

informasjonen som er gitt og med personene som har gitt informasjonen, i tillegg at 

dataene oppbevares på en mest mulig sikker måte (Bryman, 2015). Da jeg skulle 

bruke disse dataene fra Barns sosiale utvikling skrev jeg under på en kontrakt med 

NUBU, som blant annet innebar taushetsplikt rundt dataene, hvordan dataene skulle 

oppbevares og at min tilgang til dataene er begrenset.  

NUBU gikk i 2019 over til å benytte et system kalt Tjenester for Sensitive Data 

(TSD). TSD er: ”en forskningsplattform som oppfyller lovens strenge krav til 

behandling og lagring av sensitive forskningsdata” (UiO, 2018). All data jeg har hatt 

tilgang til fra dette prosjektet ligger inne i TSD, som jeg og veileder fikk tilgang til 

interaktiv ved å logge på med passord og engangskode. Ved at data ligger i TSD er de 

sikkert oppbevart slik at andre ikke får tilgang, man bevarer sikkerheten til 

anonymitet hos deltagerne og at sensitive data ikke kan lekke ut.  
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7 Resultater 

I dette kapittelet vil det først bli gjort rede for deskriptiv statistikk over dataene, 

deretter korrelasjonsanalyse mellom de ulike variablene og til slutt 

medieringsanalyse.  

	  

7.1 Deskriptiv statistikk og innledende analyser 

	  
Tabell 7.1: 
Antall, gjennomsnitt, standardavvik, range, min, max, skewness, kurtosis og Cronbach’s alpha for alle 
variablene  
	  

	   N M SD Range Min Max Skew Kurtosis Cronbach’s alpha 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Positiv oppdragelsesstil 
Far 36 mnd 

549 20.75 2.71 18 12 30 .036 .636 .578 

Negativ oppdragelsesstil 
Far 36 mnd 

548 3.24 0.99 6 2 8 .713 1.090 .235 

Positiv oppdragelsesstil 
Mor 24 mnd 

1017 12.25 1.34 7 8 15 -.399 .288 .308 

Negativ oppdragelsesstil 
Mor 24 mnd 

1016 3.32 .93 6 2 8 .516 .984 .207 

CBQ-VFS Effortful 
Control 48 mnd 

1041 3.95 .41 2.42 2.58 5 -.258 -.092 .657 

SSIS Eksternaliserende 
atferd 2.klasse 

1049 8.98 6.15 33 0 33 .832 .485 .899 

	  
Hvis man ser på reliabilitetsmålene (Cronbach´s alpha) i denne studien ser man at det 

kun er SSIS eksternaliserende atferd som har høy reliabilitet. Lav reliabilitet henger, 

som nevnt overnfor, sammen med validiteten til en studie. Den lave reliabiliteten til 

de seks variablene kan skyldes flere ting, og dette vil bli diskutert nærmere i neste 

kapitell. Tabell 7.1 viser at det er 1016 av mødrene som har svart på spørsmål om 



	  39	  
	  

negativ oppdragelsesstil og 1017 som har svart på spørsmål om negativ 

oppdragelesstil. I tilegg ser man at det er 548 fedre som har svart på spørsmål om 

negativ oppdragelsesstil og 549 fedre som har svart på spørsmål om positiv 

oppdragelsstil. Skewness sier noe om normalfordelingen i datasettet. En skjevhet for 

en normalfordeling vil ligge på null, og data som er symmetriske vil dermed ligge i 

nærheten av 0. En skjevhet på -0,5 og 0,5 indikerer at datene er relativt 

normaltfordelte (Hayes, 2013). Disse dataene ligger på en skjevhet i nærheten av -0,5 

og 0.5 og dette indikerer at de er normaltfordelte.  

 

 7.2 Korrelasjonsanalyse 

Tabell 7.2: 

Korrelasjon mellom variablene utrykket i Pearson r 

**Korrelasjon	  er	  signifikant	  på	  	  ,01	  nivå	  (to-‐halet)	  
 

 CBQ-VFS 
Effortfull 
controll 

SSIS 
Eksternaliserend
e atferd 

Mors 
positive 
oppdragelse 

Mors 
negative 
oppdragelse 

Fars positive 
oppdragelse 

Fars negative 
oppdragelse 

       
CBQ-VFS 
Effortfull 
controll      
(48 mnd) 
 

1 -,185** ,138** -,132** ,039 -,045 

SSIS 
Eksternaliser
ende atferd 
(2.klasse) 
 

 1 ,00 ,283** -,021 ,168** 

Mors 
positive 
oppdragelse 
(24 mnd) 
 

  1 -,028 ,200** -,015 

Mors 
negative 
oppdragelse 
(24 mnd) 
 

   1 -,050 ,244** 

Fars positive 
oppdragelse 
(36 mnd) 
 

    1 -,051 

Fars 
negative 
oppdragelse 
(36 mnd) 

     1 
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En korrelasjonsanalyse sier noe om hvor godt to statistiske mål henger sammen med 

hverandre (Howitt & Cramer, 2011). Korrelasjon er ofte målt i Pearson r eller 

Spearman, der 0 som tidligere nevnt indikerer at det ikke er noen sammenheng 

mellom to variabler, mens 1 indikerer at det er en perfekt sammenheng. En 

korrelasjon kan enten være negativ eller positiv, der en negativ korrelasjon betyr at 

høye verdier i på den ene variablene ofte henger sammen med lave verdier på den 

andre variabelen. En positiv korrelasjon indikerer på sin side at høye verdier på den 

ene variabelen henger sammen med høye verdier på den andre variabelen (Howitt & 

Cramer, 2011). Som tidligere nevnt er det viktig å påpeke at en korrelasjon ikke sier 

noe om årsak/virkning, altså den sier ingenting om den kausale sammenhengen 

mellom variablene, kun at det er en sammenheng mellom to variabler. (Howitt & 

Cramer, 2011). 

Tabell 7.2 viser at mors negative oppdragelsesstil og barnets eksternaliserende atferd 

korrelerer .283 og er signifikant på 0.01 nivå. Dette betyr at det er en positiv 

korrelasjon, som indikerer at en høyere skåre for mors negative oppdragelsesstil har 

en sammenheng med høyere skåre for barnets eksternaliserende atferd og at dette med 

99,9% sannsynlighet ikke skyldes tilfeldigheter. Man ser også at det er en negativ 

korrelasjon på -132 mellom mors negative oppdragelsesstil og barnets 

innsatskrevende kontroll, som er signifikant på 0.01 nivå. Denne sammenhengen 

betyr at en økning i mors negative oppdragelsesstil henger sammen med en lavere 

skåre på innsatskrevende kontroll, og at denne sammenhengen ikke er tilfeldig.  

En perfekt korrelasjon på 1 er ofte uvanlig å se i den virkelige verden, og vanligvis 

forventer man ikke å finne en såpass høy korrelasjon når man forsker på menneskelig 

atferd (Howitt & Cramer, 2011). Hva man måler er med å påvirke hva som regnes 

som en høy eller lav korrelasjon, og korrelasjon blir også påvirket av både 

reliabiliteten og validiteten til et mål (Howitt & Cramer, 2011).  
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7.3 Medieringsanalyse 

Medieringsanalyse er gjennomført ved bruk av analyseprogrammet Mplus, og er en 

analyse som gjør det mulig å beregne både direkte og indirekte effekter på avhengig 

variabel av uavhengige variabler (Hayes, 2013). I denne studien vil det si i hvor stor 

grad mor og fars henholdsvis negativ og positiv oppdragelsesstil (uavhengig 

variabler) har en direkte effekt på barnets eksternaliserende atferd (avhengig 

variabel), i tillegg til en potensiell indirekte effekt gjennom barnete evne til 

innsatskrevende kontroll (medieringsvariabel) (Hayes, 2013).  

Figur 7.1: Indirekte og direkte effekter mellom oppdragelsesstil, innsatskrevende 
kontroll/selvregulering og eksternaliserende atferd 

 

Figur 7.1 viser en oversikt over de ulike stiene som kan ha en sammenheng med 

barnets eksternaliserende atferd i 2.klasse. Oppdragelsesstil hos mor ved 24 måneder 

og far ved 36 måneder kan enten ha en direkte sammenheng med barnets  

eksternaliserende atferd i 2.klasse, eller en indirekte sammenheng gjennom barnets 

evne til innsatskrevende kontroll/selvregulering ved 48 mnd. 
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Såkalte indirekte effekter er effekten av produktvariabler. Det vil si at man 

multipliserer to eller flere regresjonskoeffisienter, og får produktet av dette (Hayes, 

2013). For å få en produktvariabel multipliserer man effekten av en variabel (for 

eksempel mors positive oppdragelsesstil) på medieringsvariabelen (barnets evne til 

innsatskrevende kontroll,) for så å multiplisere med effekten av innsatskrevende 

kontroll, på den avhengige variabelen (eksternaliserende atferd).  

 

 
Figur 7.2: Indirekte og direkte effekter mellom foreldres oppdragelsesstil, barns innsatskrevende 
kontroll og eksternaliserende atferd. Tallene viser de standardiserte residualene. **indikerer 
signifikante veier på 0.01 nivå.  

 

Figur 7.2 oppsummerer de signifikante og ikke signifikante indirekte og direkte 

effektene mellom oppdragelsesstil hos far og mor på barnets eksternaliserende atferd i 

2.klasse, mediert gjennom barnets evne til innsatskrevende kontroll ved 48 mnd  Her 

ser man at mors positive oppdragelsesstil ved 24 måneders alder har en signifikant 

positiv effekt på barnets evne til innsatskrevende kontroll ved 48 måneder, som igjen 

har en signifikant negativ effekt på barnets omfang av eksternaliserende atferd i 
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2.klasse. Dette indikerer at en høyere skåre i mors positive oppdragelsesstil har en 

effekt på høyere evne barnets har til innsatskrevende kontroll ved 48 mnd, som igjen 

har en effekt på reduksjonen av barnets eksternaliserende atferd i 2.klasse. Altså at 

mors positive oppdragelsesstil har en sammenheng med barnets eksternaliserende 

atferd i 2.klasse, mediert gjennom barnets evne til innsatskrevende kontroll ved 48 

måneder.  

 

Figur 7.2 viser også at fars negative oppdragelsesstil ved 36 måneder og mors 

negative oppdragelsesstil ved 24 måneder har en signifikant direkte og positiv effekt 

på barnets eksternaliserende atferd i 2.klasse. Mors negative oppdragelsesstil har også 

en signifikant negativ effekt på barnets evne til innsatskrevende kontroll ved 48 mnd. 

Dette indikerer dermed at mors negative oppdragelsesstil ved 24 måneder både har en 

direkte effekt, samt en indirekte (mediert) effekt gjennom barnets evne til 

innsatskrevende kontroll på barnets eksternaliserende atferd i 2.klasse.  

 

Fars oppdragelsesstil ved 36 måneder, både positive og negative oppdragelsesstil, har 

ingen signifikant effekt på barnets evne til innsatskrevende kontroll ved 48 mnd. Mors 

positive oppdragelsesstil ved 24 måneder har heller ingen signifikant direkte effekt på 

barnets eksternaliserende atferd i 2.klasse. Mors positive og fars positive 

oppdragelsesstil, samt mors negative og fars negative oppdragelsesstil har også en 

signifikant sammenheng med hverandre.  

 

En av forutsetningene for å gjøre en korrelasjonsanalyse er at variablene er 

normalfordelte (Bryman, 2015). Produktvariabler, som man bruker i en 

medieringsanalyse er ofte ikke normalfordelte, og bryter dermed med forutsetningene 

for å gjøre en slik analyse (Hayes, 2013). I figur 7.2 er det regnet ut signifikante 

verdier for produktvariablene og dette er gjort gjennom såkalt bootstrapping. 

Bootstrapping er en ikke-parametrisk metode som baserer seg på at man ”resampler” 

mange ganger, ofte 5000 ganger. Fra hver av disse utvalgene vil den indirekte 

effekten regnes ut og deretter kan den nye utvalgsdistribusjonen bli empirisk testet 

(Kenny, 2018). Bootstrapping regner ikke ut p-verdier for indirekte effekter, men 

beregner isteden konfidensintervaller. Den indirekte effekten regnes som signifikant 

på alpha 0,05 dersom konfidensintervallet ikke strekker seg gjennom null (Hayes, 

2013). Det ble kjørt 5000 bootstrap-runder for å regne ut konfidensintervallene. 
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Tabell 7.3:  Resultater fra medieringsanalyse. Eksternaliserende atferd (SSIS) som avhengig variabel, 
innsatskrevende kontroll (CBQ-VFS) som medieringsvariabel. 
  
 Beta 95% CI p 
Mors negative 
oppdragelsesstil 24mnd 
 

0,019 0,008,0.034  0.000 

Mors positive 
oppdragelsesstil 24 mnd 
 

-0,021 −0,035,−0,009  0.000 

Fars positive 
oppdragelsesstil 36 mnd 
 

-0,001 −0,017,0,014  0.881 
 

Fars negative 
oppdragelsesstil 36 mnd  

0,000 −0,016,0,015  0.990 

 

 

Tabell 7.3 viser den indirekte effekten av foreldres oppdragelsesstil på barnets 

eksternaliserende atferd i 2.klasse, mediert gjennom barnets innsatskrevende kontroll 

ved 48 mnd. Tabellen viser at kun mors negative og mors positive oppdragelsesstil 

ved 24 måneder har et konfidensintervall som ikke strekker seg gjennom null, mens 

fars positive og negative oppdragelsessti ved 36 måneder  har en konfidensintervall 

som strekker seg gjennom null.  Dette betyr at mors negative oppdragelsesstil ved 24 

måneder er assosiert med dårligere evne til innsatskrevende kontroll når barnet er 48 

måneder, som igjen er assosiert med mer rapportert eksternaliserende atferd i 2. 

klasse. Videre er mors positive oppdragelsesstil ved 24 måneder er assosiert med 

bedre evne til innsatskrevende kontroll når barnet er 48 mnd, som igjen henger 

sammen med mindre rapportert eksternaliserende atferd i 2.klasse. Dermed er det kun 

mors positive og negative oppdragelsesstil som har en indirekte effekt på barnets 

eksternaliserende atferd, medier gjennom barnets evne til innsatskrevende kontroll 

ved 48 mnd. 
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Tabell 7.4: Forklart varians på innsatskrevende kontroll og eksternaliserende atferd 

 

I denne studien er det barnets evne til innsatskrevende kontroll og omfang av 

eksternaliserende atferd, de avhengige variablene, mens mors og fars positive og 

negative oppdragelsesstil de uavhengige variablene. Vi har dermed to avhengige 

variabler og fire uavhengige variabler. Tabell 7.4 viser at modellen som er brukt i 

denne studien forklarer .013 av variansen for variabelen innsatskrevende kontroll, og 

.116 av variansen på variabelen eksternaliserende atferd. Diskusjonen rundt disse 

tallene følger i neste kapittel.  

 

 

 

	  
	  

 

 

 

 

Observert variabel   Estimat S.E P-verdi 
Innsatskrevende kontroll 
 
 

 ,035 ,013 ,008 

Eksternaliserende atferd   ,116 ,021 ,000 
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8 Oppsummering og diskusjon av 
resultater 
 

I dette kapitelet vil det først bli gitt en kort oppsummering av resultatene før 

resultatene ses i lys av tidligere teori og empiri på forskningsfeltet. Videre vil mulige 

forklaringer til at resultatene viste få signifikante funn for far, samt begrensninger 

med den medieringsanalysen som er gjennomført bli drøftet. Deretter vil resultatene 

fra studien diskuteres i lys av reliabilitet og validitet. Avslutningsvis vil begrensinger 

knyttet til selvrapporterte data og det temperamentsmålet som er benyttet i oppgaven 

bli belyst.  

 

8.1 Oppsummering av resultater  

Hovedmålet med denne oppgaven var å undersøke sammenhengen mellom barns evne 

til selvregulering ved 48 måneder og barnets eksternaliserende atferd i 2.klasse, og 

hvorvidt foreldrenes oppdragelsstil synes å ha en direkte effekt på eksternaliserende 

atferd eller om noe av denne effekten går indirekte gjennom barnets evne til 

innsatskrevende kontroll. Resultatene fra korrelasjonsanalysen viser at det er en 

signifikant positiv sammenheng (r = .138) mellom mors positive oppdragelsesstil da 

barnet var 24 måneder, og barnets evne til innsatskrevende kontroll da han/hun var 48 

måneder. Dette indikerer at mors positive oppdragelsesstil da barnet er 24 mnd, f.eks 

det at mor gir	  barnet	  en	  liten	  belønning	  når	  han/hun	  har	  gjort	  noe	  mor	  er	  glad	  

for,	  har  sammenheng med hvor god evne til innsatskrevende kontroll barnet viser da 

han/hun er 48 måneder. Mors negative oppdragelsesstil når barnet var 24 mnd, f.eks 

det at hun roper eller skriker til barnet dersom han/hun har gjort noe som	  mor	  ikke	  

liker,	  har også en signifikant negativ sammenheng med barnets evne til 

innsatskrevende kontroll ved 48 måneders alder (r= -.132).  

Resultatene viser videre at fars negative oppdragelsesstil ved 36 mnd var signifikant 

positivt korrelert (r = .168) med omfanget av eksternaliserende atferd hos barnet i 2. 

klasse. Dette tyder på en oppdragelsesstil kjennetegnet ved at far bl.a. roper og skriker 
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til barnet når han/hun har gjort noe som far ikke liker, har sammenheng med at barnet 

viser mer eksternaliserende atferd når han/hun går i 2. klasse. Verken fars negative 

eller positive oppdragelsesstil hadde imidlertid noen signifikant sammenheng med 

barnets evne til innsatskrevende kontroll når han/hun var 48 måneder gammel.  

Resultatene viser også at det er en signifikant negativ sammenheng (r= -.185) mellom 

barns tidlige evne til innsatskrevende kontroll og senere omfang av eksternaliserende 

atferd. Barn som evner å regulere atferd, tanker og følelser når de er 48 måneder viser 

dermed mindre utagerende atferd når de går i 2. klasse.   

Medieringsanalysen viser at både mors og fars negative oppdragelsesstil har en 

direkte sammenheng med barnets eksternaliserende atferd i 2.klasse, samt at barnets 

evne til innsatskrevende kontroll ved 48 måneders alder har en direkte sammenheng 

med hvor mye eksternaliserende atferd han/hun viser i 2. klasse. Videre viser 

medieringsanalysen at mors positive oppdragelsesstil ved 24 mnd ikke har en 

signifikant direkte sammenheng med barnets eksternaliserende atferd, men at denne 

henger sammen med barnets evne til innsatskrevende kontroll, som igjen har 

sammenheng med eksternaliserende atferd i 2. klasse. Mors negative oppdragelsesstil 

ved 24 mnd har, i tillegg til en direkte sammenheng med barnets eksternaliserende 

atferd, også en mediert sammenheng som går via barnets evne til innsatskrevende 

kontroll. I motsetning til dette, viser resultatene at sammenhengen mellom fars 

negative og positive oppdragelsesstil ved 36 mnd og barnets eksternaliserende atferd i 

2. klasse, ikke er signifikant mediert av barnets evne til innsatskrevende kontroll.  

I det neste delkapittelet vil resultatene først drøftes opp mot relevant teori og empiri. 

Deretter vil begrensninger ved studien bli diskutert, før de pedagogiske 

implikasjonene av funnene avslutningsvis vil bli fremhevet.  
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8.2 Sammenhengen mellom innsatskrevende kontroll 

og eksternaliserende atferd 

Barns evne til å regulere egen atferd, tanker og følelser utvikler seg som nevnt typisk 

fra barnet er omtrent to år og hyppig gjennom førskoleårene (Rothbart & Posner, 

2007). Evnen til selvregulering er viktig for hvordan man har det – og gjør det her og 

nå, men det er også viktig for barn og unges videre trivsel og fungering. Moffitt et al. 

(2011) argumenterer bl.a for at dårligere evne til selvregulering kan predikere både 

dårligere helse, mer hjerte- og karsykdommer, rusmiddelmisbruk, kriminalitet og mer 

anstrengt økonomi i voksen alder. Der er videre mye forskning som viser at  

eksternaliserende atferd hos barn er en prediktor for både mer kriminalitet, 

rusmiddelmisbruk og dårlig mental helse i voksenlivet (Fergusson, Horwood & 

Ridder, 2005; Odgers et al., 2008). Å fremskaffe kunnskap om hvilke sammenhenger 

det er mellom barns tidlige evne til selvregulering og hvor mye eksternaliserende 

atferd de viser er dermed viktig for å kunne utvikle gode intervensjoner og skape best 

mulige forutsetninger for barna allerede fra de er små.  

Resultatene fra denne studien gir støtte til hypotesen om at det er en signifikant 

sammenheng mellom barnets evne til innsatskrevende kontroll ved 48 mnd og hvor 

mye eksternaliserende atferd barnet viser i 2. klasse. Det betyr at et barn som tidlig 

har en god evne til å bl.a. å skifte oppmerksomhet, hemme og aktivere egen atferd, 

samt fokusere og planlegge, har lavere sannsynlighet for å vise f.eks aggressiv atferd i 

tidlig skolealder. Disse resultatene stemmer overens med funnene til både Olson et al., 

(2011), Smith & Day, (2018), Eisenberg et al. (2010) og Nigg (2006). 

Det skal likevel påpekes at selv om denne studien kunne bekrefte tidligere funn om at 

det eksisterer en sammenheng mellom barns tidlige evne til selvregulering og hvor 

mye eksternalisert atferd de viser, mangler vi fortsatt kunnskap som belyser hva som 

forårsaker hva. Nigg (2006) hevdet for eksempel at bedre evne til selvregulering fører 

til mindre omfang av eksternaliserende atferd, og postulerer dermed en teori om at 

evne til selvregulering kommer først. I denne studien er evne til selvregulering målt 

når barnet er 48 mnd, mens omfang av eksternaliserende atferd er målt når barnet går 

i 2. klasse. Likevel kan ikke analysene som er gjennomført i denne oppgaven bidra til 
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at vi kan konkludere når det gjelder spørsmålet om hvilken retningen denne 

sammenhengen har. Det kan like gjerne hende at de barna som viser mer 

eksternaliserende atferd, samtidig har dårligere mulighet for å utvikle gode ferdigheter 

innenfor selvregulering, og at denne påvirkningen dermed går motsatt vei.  

På tross av at resultatene viste lave korrelasjoner mellom barnas eksternaliserende 

atferd på skolen og deres tidlige evne til selvregulering, tyder funnene likevel på at 

det er viktig at man styrke oppunder barns eksekutive evner, innsatskrevende kontroll, 

og evne til både kognitiv og emosjonell regulering for å best mulig forberede barn 

som skal begynne på skolen. Med andre ord er det ikke tilstrekkelig å bare å fokusere 

på å utvikle ferdigheter innenfor f.eks lesing og skriving. Dette vil bli belyst mer 

inngående i kapitel 9.  

8.3 Sammenhengen mellom oppdragelsesstil, 
eksternaliserende atferd og innsatskrevende kontroll 
	  

Faglitteraturen innenfor både selvregulering, eksternaliserende atferd og foreldres 

oppdragelsstil er omfattende, og med betydelig diskusjon om aktuelle sammenhenger 

og årsaksmekanismer. Resultatene fra denne studien viste at mors og fars tidlige 

positive oppdragelsesstil ikke hadde noen signifikant direkte sammenheng med 

barnets eksternaliserende atferd på skolen, men derimot at mors positive 

oppdragelsesstil hadde en sammenheng med barnets evne til innsatskrevende kontroll. 

Dette til tross for svake reliabilitetsmål og lave korrelasjoner.  

 

På bakgrunn av tidligere teori og empiri var det forventet at foreldrenes 

oppdragelsesstil, og da spesielt mødrenes, skulle ha en sammenheng både med barnas 

evne til innsatskrevende kontroll og omfang av eksternaliserende atferd (Bernier et 

al., 2010; Spinrad et al., 2007; Sulik et al., 2015). Med bakgrunn i at det foreligger lite 

forskning om betydningen av fedres oppdragelsesstil, var det ikke like tydelig på 

forhånd hvilke sammenhenger man kunne forvente å finne. Ut fra det som foreligger 

av tidligere empiri skulle man kunne forvente at en positiv oppdragelsesstil ville ha en 

negativ sammenheng med barnas omfang av eksternaliserende atferd, og en positiv 

sammenheng med barnas evne til innsatskrevende kontroll. Resultatene viste at det 

kun var mødrenes tidlige oppdragelsesstil som hadde sammenheng med barnas evne 
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til innsatskrevende kontroll. Dette er bl.a. i tråd med teorien til Sulik et al. (2015), 

som hevdet at foreldres positive oppdragelsesstil har sammenheng med bedre 

eksekutiv fungering hos barn, noe som igjen henger sammen med barns evne til 

innsatskrevende kontroll.  

 

Mintz, Hamre og Hatfield (2011) fant i sin studie evidens for at mødres sensitivitet 

hadde en direkte sammenheng med barnets sosiale og relasjonelle kompetanse i 1. 

klasse, samt at denne sammenhengen delvis var mediert av barnets evne til 

innsatskrevende kontroll (Mintz et al., 2011). Disse resultatene er i tråd med 

resultatene i denne oppgaven som viser at mors sin positive oppdragelsesstil har en 

sammenheng med barnets eksternaliserende atferd, og at denne sammenhengen er 

mediert gjennom barnets evne til innsatskrevende kontroll. Resultatene i denne 

oppgaven viser også at mødrenes negative oppdragelsesstil hadde både en direkte 

effekt på barnets lærerrapporterte atferd i 2.klasse, samt en mediert effekt som gikk 

gjennom barnets evne til innsatskrevende kontroll.  

 

Ser man resultatene fra denne masteroppgaven i sammenheng fra tidligere forskning, 

tyder dette på at det finnes en sammenheng mellom hvilken oppdragelsesstil foreldre 

har og hvor mye eksternaliserende atferd barn viser, og at noe av denne 

sammenhengen går gjennom barnets evne til selvregulering. Men det særlig 

interessante resultatet fra denne studien er at både far og mor sin negative 

oppdragelsesstil har en direkte sammenheng med eksternaliserende atferd hos barnet, 

men at det kun er mødrenes (positive og negative) oppdragelsesstil som har en 

sammenheng med barnets evne til innsatskrevende kontroll. Med tanke på at fedre  

involverer seg stadig mer i omsorgen og oppdragelsen av barna sine allerede fra den 

tidlige småbarnsfasen, skulle man kanskje kunne forvente at også fedres 

oppdragelsesstil har betydning for barnets utvikling av innsatskrevende kontroll.  

 

8.3.1 Årsaker til få signifikante funn blant fedre 

En mulig forklaring på at det i denne oppgaven ikke fremkom sammenhenger mellom 

fedres oppdragelsesstil og barnas evne til selvregulering kan være de svake 

reliabilitetsmålene på de ulike variablene, i kombinasjon med at antall deltakende 

fedre er lavere enn antall deltakende mødre. Man ser fra tabell 7.1 (s. 38) at antallet 
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fedre som rapporterte om egen oppdragelsesstil var på 549 og 548, noe som utgjør 

omtrent halvparten av antall deltakende mødre. Jo mindre utvalgt du har, jo sterkere 

må sammenhengen være for at det skal være signifikant (Howitt & Cramer, 2011). 

Dette indikerer at man kunne ha større sannsynlighet for å finne en signifikant 

sammenheng dersom antallet deltakende fedre hadde vært høyere. En annen mulig 

årsak til denne forskjellen kan tenkes å være at mor er i permisjon med barnet den 

første tiden, og det kan tenkes at mor og barn har tilbrakt mer tid sammen på det 

tidspunktet barnet er 48 måneder. Dermed vil muligens ikke fars oppdragelsesstil ha 

en sammenheng mellom barnets evne til innsatskrevende kontroll ved 48 måneder. 

Det kan tenkes at man hadde fått andre resultater hvis man hadde målt barnets evne til 

innsatskrevende kontroll på et senere tidspunkt.  

 

Littles MCAR test viste at det ikke var et systematisk frafall blant fedrene. Det kan 

likevel tenkes at de fedrene som i utgangspunktet velger å være med på en studie som 

Barns sosiale utvikling, har visse egenskaper og kjennetegn sammenlignet med de 

som velger å ikke delta. Hvis de deltakende fedrene har noen unike egenskaper, kan 

det hende at det ikke nødvendigvis er forskjeller i fedrenes oppdragelsesstil som har 

en sammenheng med barnas evne til innsatskrevende kontroll og eksternaliserende 

atferd, men at det heller er unike egenskaper hos fedrene som er med i studien som 

kan ha en betydning.  

 

8.3.2 Fire steg til mediering 

Blant resultatene fra denne studien er det spesielt ett funn som er interessant å trekke 

fram. Når man ser på resultatene fra korrelasjonsanalysen (se Tabell 7.2, s 39), 

fremkommer det at det er en nullkorrelasjon mellom mors positive oppdragelsesstil 

ved 24 mnd, og barnets omfang av eksternaliserende atferd i 2. klasse. Men 

medieringsanalysen (se Figur 7.2, s. 42) viser samtidig at det er en sammenheng 

mellom mors positive oppdragelsesstil og barnets evne til innsatskrevende kontroll 

ved 48 måneder, som igjen har en sammenheng med barnets eksternaliserende atferd i 

2. klasse. Man kan dermed hevde at mors positive oppdragelsesstil har en effekt på 

eksternaliserende atferd, mediert gjennom barnets evne til innsatskrevende kontroll. 

Samtidig hevder Kenny (2018) at det er fire steg som må være oppfylt for at man skal 

kunne slå fast at det foreligger en mediering. Steg en er at det skal være en korrelasjon 
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mellom den uavhengige variabelen og utfallsvariabelen (oppdragelsesstil og 

eksternaliserende atferd). Deretter er steg to at det skal være en sammenheng mellom 

den avhengige variabelen (eksternaliserende atferd) og medieringsvariabelen 

(innsatskrevende kontroll) , videre er steg tre at medieringsvariabelen 

(innsatskrevende kontroll) har en sammenheng med utfallsvariabelen 

(eksternaliserende atferd). Til slutt skal steg fire vise at medieringsvariabelen 

medierer forholdet mellom den uavhengige variabelen og utfallsvariabelen, altså at 

effekten av den uavhengige variabelen på utfallsvariabelen, kontrollert for 

medieringsvariabelen, er 0 (Kenny, 2018).  

 

I denne oppgaven er ikke steg 1 oppfylt for variabelen mors positive oppdragelsesstil 

ved 24 mnd. Det er med andre ord ikke vist at det er en sammenheng mellom mors 

positive oppdragelsesstil ved 24 mnd (uavhengig variabel) og omfang av 

eksternaliserende atferd i 2.klasse (utfallsvariabelen). Samtidig er det noe diskusjon 

rundt hvorvidt alle stegene i en mediering faktisk må være oppfylt for at man skal 

kunne hevde at det foreligger en mediering. Kenny (2018) poengterer bl.a at hvis steg 

fire ikke er oppfylt, kalles det en delvis mediering. Men det knytter seg usikkerhet til 

hvordan man skal tolke denne medieringen når korrelasjonen i utgangspunkt er på 0, 

og steg 1 altså ikke er oppfylt. Dermed er tolkningen av resultatet fra 

medieringsanalysen om at mors positive oppdragelsesstil har en indirekte effekt på 

omfanget av barnets eksternaliserende atferd i 2. klasse noe usikkert, fordi det i 

utgangspunktet ikke foreligger en korrelasjon mellom variablene.  

 

Avslutningsvis må det bemerkes at resultatene fra denne studien indikerer at vi bare 

kan forklare henholdsvis 3.5% og 11.6% av forskjellene i barns omfang av 

eksternaliserende atferd i 2. klasse med de variablene vi har inkluderte i våre 

modeller. Det vil dermed være svært mange andre faktorer som ikke her er målt, som 

vil har betydning for disse forskjellene. 
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8.4 Styrker og begrensninger ved studien 

8.4.1 Styrker  

Når man skal gjennomføre en kvantitativ undersøkelse er det viktig at utvalget vårt 

kan si noe om den populasjonen utvalget er hentet fra og som man ønsker å 

konkludere i forhold til (Bryman, 2015). I denne studien er utvalget på over 1000 barn 

og familier. Dette er et forholdsvis stort utvalgt sammenlignet med de som benyttes i 

mange andre studier, og utvalget er dermed i større grad representativt for 

populasjonen. 

 

Fedres bidrag til barns sosiale utvikling er generelt sett lite undersøkt i faglitteraturen. 

Svært mange studier har kun samlet inn informasjon fra mødre, og kan dermed ikke 

konkludere i forhold til den unike betydningen av fedres oppdragelsesstil for barns 

utvikling og fungering. En betydelig styrke ved denne studien er at det er hentet inn 

data fra både mor og far, og at man derfor kan studere mors og fars unike bidrag til 

barnets utvikling. Dette muliggjør blant annet at man kan utvikle mer spissede 

intervensjoner som også er rettet mer mot far, dersom resultatene tilsier at far har en 

unik betydning for barnas utvikling.  

 

En tredje styrke ved denne studien er at det er brukt to forskjellige mål og rapportører 

på barnets atferd og fungering; både lærerrapportert informasjon om eksternaliserende 

atferd på skolen og foreldrerapportert informasjon om barnets evne til 

innsatskrevende kontroll. Fordelen med å ha to ulike informanter er at det kan minske 

skjevheter fra rapporteringen når flere uavhengige vurderer det samme barnet.  

8.4.2 Reliabilitet 

Når man snakker om reliabilitet handler det, som tidligere nevnt, om at et 

måleinstrument skal være konsistent når man måler et konsept (Bryman, 2015). Ut fra 

Tabell 7.1 (s. 38) ser man at Cronbach’s alpha til alle variablene untatt SSIS 

eksternaliserende atferd er under 0.7. Hvilke Chronbachs alpha verdier man kan 

forvente å finne vil variere avhengig av forskningsfokus, men ifølge Bryman (2015) 

er en tommelfingerregel at man aksepterer en Cronbachs alpha på 0.8. Målene på 
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reliabilitet i denne studien, bortsett fra SSIS eksternaliserende atferd kan dermed sies 

å være lave.  

 

For variabelen som omhandler mors negative oppdragelsesstil, er Cronbachs alpha på 

0.207. Dette indikerer at det er lav konsistens mellom de to itemene som inngår i 

negativ oppdragelsesstil; Rope og skrike til barnet og slå barnet. Det kan hende at 

mødrene som deltar i Barns sosiale utvikling har tolket disse svaralternativene på 

forskjellige måter. Hadde det for eksempel vært et annet alternativ som var ”å ta 

barnet til side og snakke med barnet”, ville muligens færre av mødrene svart at de 

”ropte til barnet”. Det kan også hende at flere mødre har svart at de ”roper til barnet”, 

men dette fordi barnet f.eks er ute, og at det er vanskelig å bli hørt hvis mor står på 

andre siden av lekeplassen. Slike ulike tolkningsmuligheter blant de deltakende 

foreldrene er det ikke mulig å plukke opp.  

 

Når man har få items som utgjør en variabel, er det sannsynlig at man ikke får fanget 

opp det bakenforliggende begrepet i tilstrekkelig god grad; i dette tilfellet foreldres 

negative oppdragelsesstil. Som man ser i studien til både Karremann et al. (2006) og 

Leve et al. (2016), er oppdragelsesstil et begrep som omfatter både foreldrenes 

sensitivitet, relasjon, kommunikasjon, holdninger og atferd mot barnet. Når man 

måler dette begrepet med kun to items er det rimelig å anta at dette ikke er nok til å si 

noe om det bakenforliggende begrepet. Som nevnt får man heller ikke mulighet til å 

vite hvordan de som svarer har tolket de ulike spørsmålene. En mulighet for å øke 

reliabiliteten i denne studien hadde vært å ha flere items innenfor hver variabel, i 

tillegg til å forsikre seg om at alle de inkluderte itemene faktisk omhandler det samme 

overordnede konseptet.  

 

En konsekvens av at det foreligger lav reliabilitet er også lavere korrelasjoner mellom 

begrepene (Bryman, 2015), noe som også kan være tilfellet i denne studien.  

8.4.3 Statistisk validitet 

Den statistiske styrken i en studie har sammenheng med reliabiliteten til en studie, der 

lavere reliabilitet henger sammen med lavere statistisk styrke (Shadish et al., 2002). 

Dersom måleenheten ikke er reliabel, er heller ikke måleenheten konsekvent, og man 

kan dermed ikke si at måleinstrumentet er valid.  Hvis man ser på både Tabell 7.2 (s. 
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39) og Figur 7.1 (s. 42) fremkom det ingen signifikante sammenhenger mellom fars 

positive oppdragelsesstil, verken direkte med barnas eksternaliserende atferd, eller 

indirekte gjennom barnas evne til innsatskrevende kontroll. Dette kan selvsagt 

indikere at fedres positive oppdragelsesstil ikke har betydning for den typen 

eksternaliserende atferd vi fokuserer på i denne studien. Men man skal også være 

særlig bevisst på den statistiske validiteten. Hvis man har svak statistisk validitet så 

øker sjansen for at man gjør en type 1 feil (Howitt & Cramer, 2011). I dette tilfellet 

vil det si at man konkluderer med at fars positive oppdragelsesstil verken har 

sammenheng med barnets eksternaliserende atferd i 2. klasse, eller med evnen til 

selvregulering ved 48 måneder. Konsekvensen av en slik konklusjon kan i verste fall 

være at man hevder at det ikke er nødvendig å fokusere på betydningen av fedres 

positive oppdragelsesstil fordi det ikke har betydning for barns utvikling av 

selvregulering og eksternalisert atferd. Med lav reliabilitet følger også lav validitet, og 

det er sannsynlig at den lave reliabiliteten bidro til at man ikke fant noen statistisk 

signifikant sammenheng mellom disse to variablene.  

 

Medieringsanalysen viste at mors negative oppdragelsesstil hadde en signifikant 

direkte sammenheng med barnets eksternaliserende atferd. Videre hadde både negativ 

og positiv oppdragelsesstil hos mor en signifikant indirekte sammenheng med 

eksternaliserende atferd, mediert gjennom barnas evne til innsatskrevende kontroll. 

Dette betyr at mors tidlige oppdragelsesstil, både den positive og den negative, har en 

sammenheng med hvordan barnet senere klarer å regulere seg selv, og at dette igjen 

henger sammen med hvor mye eksternalisert atferd barnet viser i tidlig skolealder. 

Likevel er det viktig å påpeke at selv om disse sammenhengene er signifikante, så er  

korrelasjonene lave. Det vil si at det ikke er en sterk sammenheng mellom variablene, 

noe som kan skyldes begrepsvaliditeten.  

8.4.4 Begrepsvaliditet 

Flere av begrepene som er inkludert i denne studien er ikke direkte observerbare. 

Herunder barns evne til innsatskrevende kontroll, eksternaliserende atferd og 

foreldres oppdragelsesstil. Hvis man ikke operasjonaliserer disse begrepene godt, vil 

man ikke nødvendigvis fange opp det bakenforliggende begrepet man er ute etter å 

måle (Bryman, 2015). Konsekvensen av lav begrepsvaliditet og reliabilitet er at det er 

mye i en variabel vi ikke får målt.  
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I denne studien var det interessante å se om foreldres oppdragelsesstil hadde en 

direkte sammenheng med barns eksternaliserende atferd, og i så fall om noe av 

sammenhengen gikk gjennom barnets evne til innsatskrevende kontroll. Resultatene i 

Tabell 7.4 (s. 45) viser at disse analysene kun forklarer henholdsvis, 3,5% av 

variansen i barnas evne til innsatskrevende kontroll, og 11,6 % av variansen i 

omfanget av eksternaliserende atferd. Dette indikerer at mødres og fedres positive og 

negative oppdragelsesstil (slik det er målt i denne studien), forklarer lite av de 

forskjellene barn viser både når det gjelder eksternaliserende atferd og 

innsatskrevende kontroll.  

 

Det kan være at en høyere begrepsvaliditet, altså at både oppdragelsesstil, 

eksternaliserende atferd og innsatskrevende kontroll hadde vært tydeligere 

operasjonalisert, ville kunne bidra til at man kunne fanget opp mer av de 

bakenforliggende begrepene. Det kan være flere dimensjoner ved foreldres 

oppdragelsstil som har sammenheng med barns eksternaliserende atferd, men dette er 

ikke fanget opp i denne studien. Konsekvensen av dette blir dermed at korrelasjonene 

mellom de ulike variablene muligens blir lavere enn de nødvendigvis hadde trengt å 

være, og det blir lav skåre på forklart varians på både eksternalisert atferd og 

oppdragelsesstil.  

8.4.5 Indre validitet 

Indre validitet handler om at man går fra en samvariasjon mellom variable, altså en 

korrelasjon til, en kausal tolkning (Bryman, 2015). Når man gjennomfører 

korrelasjonsanalyse og medieringanalyse kan man se på forholdet mellom flere 

variabler og undersøke i hvor stor grad de samvarierer. Man kan imidlertid ikke si noe 

om årsak-virknings forholdet mellom variablene ut i fra en slik type korrelasjon 

(Bryman, 2015). Funnene fra denne studien kan tolkes dithen at mødres positive 

oppdragelsesstil ved 24 mnd fører til bedre evne til innsatskrevende kontroll ved 48 

måneder, som igjen fører til mindre eksternaliserende atferd i 2. klasse. Men truslene 

mot en slik kausal tolkning er retningsproblemet og tredjevariabelproblemet. Når det 

gjelder retningsproblemet kan man like gjerne tenke seg at et barn som har bedre evne 

til selvregulering, også i større grad klarer å regulere seg selv, slik at foreldrenes 

relasjon med barnet er mer positivt vinklet. I tillegg kan det tenkes seg at foreldre som 



	  57	  
	  

oppfatter barna som mer regulerte, ser mindre behov for å ha en strengere 

oppdragelsesstil ovenfor barnet. Barn og foreldre lever altså i en interaksjon med 

hverandre, og selv om man ser en samvariasjon mellom foreldres oppdragelsesstil og 

barns evne til selvregulering og eksternaliserende atferd, kan denne påvirkningen gå 

begge veier.  

En annen trussel mot den indre validiteten er at endringer i både den avhengige og 

uavhengige variabelen kan skyldes en utenforstående variabel, en såkalt tredjevariabel 

(Bryman, 2015). Når man forsker på noe kvantitativt kan man si noe om det man 

måler, men man kan ikke si noe om det man ikke har målt (Bryman, 2015). I denne 

studien kan for eksempel barns temperament og aktivitetsnivå være logiske 

tredjevariabler. Man kan tenke seg at barnets temperament både kan påvirke 

foreldrenes oppdragelsesstil, samtidig som det kan påvirke graden av eksternalisert 

atferd et barn viser. Blair et al. (2011) fant i sin studie at et stressende hjemmemiljø 

kunne ha sammenheng med barns kortisolnivå, som igjen kunne påvirke barnets 

eksekutive funksjoner. Man kan dermed tenke seg at en mer negativ oppdragelsesstil 

kan ha en sammenheng med mer stress i familien, som igjen kan påvirke barnets evne 

til innsatskrevende kontroll og eksternaliserende atferd gjennom kortisolnivået. Det er 

dermed ikke gitt at foreldrenes oppdragelsesstil er en direkte årsak til omfanget av 

eksternaliserende atferd, men at denne sammenhengen også kan skyldes andre 

faktorer.  

 

Det er viktig at man er bevisst på hva man måler, og på hva man ikke måler innenfor 

forskning. Tabell 7.4 (s. 45) viser at det er 89% av variasjonen innenfor barns 

eksternaliserende atferd vi ikke har forklart med denne modellen. Dermed er det 

viktig å være klar over at den lave forklarte variansen, i tillegg til en lav 

begrepsvaliditet, også kan skyldes lav indre validitet med for eksempel en 

tredjevariabel.  

8.4.6 Ytre validitet 

Tidligere forskning som har fokusert på barns evne til selvregulering og senere 

eksternaliserende atferd, viser som nevnt at grad av selvregulering og 

eksternaliserende atferd har stor betydning for barnets videre utvikling (Moffitt et al., 

2011). På bakgrunn av dette er det kritisk at man utvikler mål og tester som er både 



	  58	  
	  

reliable og valide på tvers av ulike kulturer og grupper (McClelland & Tominey, 

2011). Ytre validitet vil, som nevnt tidligere, forutsette at resultatene har en høy 

overføringsverdi (Bryman, 2015). I utvalget til denne studien er 86,8% av mødrene og 

90,5% av fedrene etnisk Norge. Dette indikerer at deltakerne i denne studien er 

forholdsvis representative for småbarnsfamilier i Norge, men at resultatene ikke 

nødvendigvis kan si noe om forholdene i kulturer utenfor vesten. Funnene fra denne 

studien kan dermed ikke generaliseres til også å gjelde i ikke-vestlige kulturer. 

 

En annen faktor som kan svekke den ytre validiteten er at det er omtrent halvparten så 

mange fedre som mødre som har deltatt i studien. For å oppnå en høyere grad av ytre 

validitet er det viktig at frafall ikke er systematisk (Bryman, 2015). Man kan tenke 

seg at de fedrene som har valgt å være med i studien har noen spesielle egenskaper, 

og at det ligger en systematikk bak hvilke fedre som deltar og hvilke som ikke deltar. 

Kan det for eksempel hende at de deltakende fedrene er mer interessert i barnet sitt, at 

de bruker mer tid sammen med barnet, eller at de har en spesiell oppdragelsstil? Hvis 

frafallet blant fedrene er systematisk, kan man ikke si noe generelt om fedre i 

populasjonen som utvalget er hentet fra, basert på resultatene fra de fedrene som er 

med i dette utvalget.   

8.4.7 Selvrapportering 

En annen begrensning ved studien er at oppdragelsesstil er målt gjennom 

selvrapportering fra foreldre. Det er altså mor og fars subjektive oppfatning av sin 

egen oppdragelsesstil som blir målt, og ikke nødvendigvis et helt korrekt bilde av den 

virkelige verden. I tillegg er omfanget av eksternaliserende atferd hentet fra 

lærerrapporterte spørreskjema. Det vil si at det er lærere som har rapportert om barnet, 

og det er da lærerens oppfatning av barnet som blir vurdert. Relasjonen mellom lærer 

og elev har vist seg å være viktig i en skolehverdag, og det kan være at en lærer som i 

utgangspunktet vurderer et barn atferd som impulsiv og aggressiv, tenderer å legge 

mer merke til når barnet viser denne typen atferden, fremfor en mer prososial atferd.  

Barnas evne til selvregulering er også rapportert av mor da barnet var 48 mnd. En 

fordel med dette kan være at mor rapporterte om sin egen oppdragelsesstil da barnet 

var 24 mnd, så det er en viss tidsforskjell mellom de to måletidspunktene. Likevel er 

det viktig å være oppmerksom på at det er mor som rapporterer om barnet, og det er 
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dermed hennes subjektive oppfatning av hvordan barnet evner å regulere seg selv. 

Skjevheter når det kommer til sosial ønskverdighet et ofte et problem når det gjelder 

selvrapporterte data, og da spesielt rapportering om sensitive tema slik som både 

oppdragelsesstil og barnets atferd potensielt kan være (Bordens & Abbott, 2008).  

8.4.8 CBQ-VFS 

En mulig begrensning ved denne studien er instrumentet som er brukt til å tappe 

barnas evne til innsatskrevende kontroll. Innsatskrevende kontroll er, som nevnt 

tidligere, målt gjennom CBQ VFS, altså en kortversjon av CBQ. CBQ består i 

utgangspunktet av tre dimensjoner; en som skal måle negativ affekt, en som skal måle 

tilbaketrekking/ekstroversjon, og en som skal måle innsatskrevende kontroll (Putnam 

& Rothbart, 2006). CBQ er utviklet med utgangspunkt i temperamentforskning 

(Rothbart, Ahadi, Hershey, & Fisher, 2001), og ved å bruke dette måleinstrumentet 

indikerer man at innsatskrevende kontroll innbefatter et temperamentsmessig 

kjennetegn hos barnet. Putnam og Rothbart (2006) fant i sin studie en marginal 

aksepterbar ”fit” for denne tredelingen innenfor barns temperament, og argumenterte 

for at CBQ-VFS (kortversjonen) også kan brukes når man skal måle de overordnede 

begrepene. Allan et al. (2014) fant derimot, gjennom faktoranalyse, ingen empirisk 

støtte for en slik tredeling. 	  

 

Det er dermed en diskusjon rundt dette måleinstrumentet, både på om barns evne til 

innsatskrevende kontroll kan ses på som et mål på temperament, og også om en 

kortversjon av CBQ kan brukes for å måle innsatskrevende kontroll. I denne studien 

ser vi at det er en lav Cronbachs alpha på variabelen innsatskrevende kontroll (.657). 

Dette indikerer at måleinstrument ikke i like stor grad fanger opp det 

bakenforliggende begrepet innsatskrevende kontroll på en tilstrekkelig god måte, noe 

det er viktig å være bevisst på. Mens det kan være tidsbesparende å fjerne ulike deler 

fra et allerede etablert og valid instrument, må man være observant på de ulike 

psykrometriske forandringer dette kan føre med seg (Putnam & Rothbart, 2006).	  
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9 Konklusjoner, pedagogiske tiltak og 
videre forskning 
	  

Resultatene fra denne studien viser at en mer negativ oppdragelsesstil hos mor ved 24 

mnd og hos far ved 36 mnd, har en direkte sammenheng med omfang av barns 

eksternaliserende atferd i 2. klasse. I tillegg viser resultatene at sammenhengen 

mellom mors negative oppdragelsesstil og barnas eksternaliserende atferd var mediert 

gjennom barnets evne til innsatskrevende kontroll ved 48 måneder. Disse resultatene 

er i overensstemmelse med tidligere forskningsfunn på feltet (se f.eks Mintz et al., 

2011; Smith & Day, 2018; Sulik et al., 2015), og har en rekke implikasjoner for 

videre forskning og for utvikling av forebyggende intervensjoner.  

9.1 Pedagogiske tiltak 

Innledningsvis i denne oppgaven snakket jeg om Bronfenbrenner (1979) sin 

sosioøkologiske modell som omhandlet hvordan barnet og foreldrene er i en konstant 

og tett relasjon til hverandre og at foreldrene er i det nærmeste systemet rundt barnet. 

Funnen i denne oppgaven støtter oppunder denne teorien om at det er viktig med 

spissede intervensjoner både på barnets utvikling av selvreguleringsferdigheter og 

opplæring av foreldres ferdigheter innenfor oppdragelsesstil. Når man skal forsøke å 

forebygge ulik type atferd skiller man ofte på ulike typer forebyggingsnivåer 

(indikativ, selektiv og universell) (Ogden, 2001). Det indikative nivået er individrettet 

forebygging som primært er rettet mot individer som har en høy sykdomsrisiko eller 

er på vei til en høy symptomnivå. Det selektive nivået er rettet mot grupper med kjent 

eller forhøyet risiko for å utvikle en sykdom eller en spesiell type atferd og til slutt er 

det universelle nivået en universell forebygging som retter seg inn mot befolkningen, 

og alle barn (Ogden, 2001).  

På bakgrunn av resultatene og den tidligere forskningen på barns eksternaliserende 

atferd kan en type selektiv forebygging være en intervensjon som forsøker å øke 

foreldres oppdragelsesferdigheter, som støtter oppunder en positiv og støttende 

oppdragelsesstil, der foreldrene evner å være sensitive mot barnets signaler og 

støttende og konsekvente i forhold til barnets atferd. En type intervensjon som er 
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rettet mot foreldre er PMTO (engelsk: Parent Managment Training- Oregon), som er 

et foreldreveiledningsprogram som retter seg mot familier som har barn med (ofte 

eksternaliserende) problematferd (Ogden & Amlund-Hagen, 2008).  Hensikten med 

PMTO er at foreldre får mulighet til å trene på ulike foreldreferdigheter slik at de er i 

bedre stand til å  være oppmuntrende når barnet trenger det, er konsekvente mot 

barnet og får kontroll over negative følelser (Ogden & Amlund-Hagen, 2008).  

Resultatene fra denne studien er i tråd med de fra tidligere forskning i at de indikerer  

at det er en sammenheng mellom barns tidlige evne til innsatskrevende kontroll og 

senere omfang av eksternaliserende atferd (Spinrad, et al., 2010; Smith & Day, 2018). 

Tidligere forskning har også vist at det er en sammenheng mellom eksternaliserende 

atferd og skolefaglige prestasjoner, samt at lavere nivåer av selvregulering kan føre til 

uheldige konsekvenser senere i livet (Moffitt et al., 2011; Valiente et al., 2011). Disse 

funnene indikerer at spissede intervensjoner i småbarnsperioden som retter seg mot 

barnets eksekutive funksjoner og innsatskrevende kontroll, kan støtte barnets sosiale 

utvikling og fungere forebyggende  i forhold til fremtidig fungering.  

På bakgrunn av disse resultatene kan det da virke hensiktsmessig med mer universell 

type forebygging rettet mot alle barn, og som forsøker å støtte oppunder barnets evne 

til selvregulering. Et eksempel på en slik type intervensjon er Agderprosjektet 

(Universitetet i Stavanger, 2017). Målsetningen med Agderprosjektet er å fokusere på 

lekbasert læring for barn i barnehagen med den hensikt å øke ferdighetene hos barna 

innen sosial kompetanse, selvregulering og relasjonsbygging. En slik intervensjon 

følger dermed tanken om at barns selvregulering spiller en stor rolle når det kommer 

til barnas senere utvikling og skolefaglige prestasjoner. Ved at de ansatte i barnehagen 

gjennom samspill og samvær med barna evner å støtter oppunder barnas egen evne til 

selvregulering, bygger de en type stillas rundt barna som de kan støtte seg på mens 

barnas egen evne til selvregulering er under utvikling.  

9.2 Videre forskning 

En av begrensingene med denne studien er at man ikke kan konkludere om kausale 

sammenhenger basert på resultatene. Dette er en vanlig begrensning innenfor 

samfunnsvitenskapelig forskning. For å kunne si noe om kausale sammenhenger er 

det som tidligere nevnt en forutsetning at man kan kontrollere for både retning og for 
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tredjevariabelproblemet (Bryman, 2015). Gullstandarden når man skal finne 

årsakssammenhenger er såkalte randomisert kontrollert studier (RCT), der man 

sammenligner to (mest mulig like) grupper som får ulike tiltak. Dette ville dermed 

styrke den indre validiteten hvis man ønsket å studere betydningen av foreldres 

oppdragelsesstil for barns evne til innsatskrevende kontroll. Basert på resultatene fra 

en slik RCT kan man både konkludere i forhold til hva som forårsaker hva (retning) 

og samtidig kontrollerer for andre variabler som kan påvirke 

(tredjevariabelproblemet). 

I denne studien er barns atferd rapportert av foreldre og av lærere. Barns evne til 

selvregulering kan som nevnt også måles gjennom mer objektive tester, for deretter se 

om det er sammenheng mellom foreldre og lærer rapportering og barnets skåre på de 

ulike testene innenfor selvregulering.  

Resultatene fra denne studien viser at det ikke var signifikante sammenhenger mellom 

fedres (positive eller negative) oppdragelsesstil ved 36 mnd og barns evne til 

innsatskrevende kontroll ved 48 mnd. Det foreligger som nevnt begrenset med 

forskning som spesifikt har fokusert på betydningen av fedres oppdragelsesstil for 

barns utvikling og fungering, og det er et klart behov for mer kvantitativ forskning på 

dette feltet.  Det hadde også vært interessant å undersøke om fars oppdragelsstil kan 

ha noe å si for barnets evne til innsatskrevende kontroll også når barnet er eldre. Det 

kan hende at funnene hadde vært annerledes hvis man hadde målt barnets 

innsatskrevende kontroll når barnet var eldre.   

Selv om det var færre signifikante funn på fedre i denne oppgaven, har oppgaven 

fortsatt belyst av det er sammenhenger mellom både oppdragelsstil, selvregulering og 

eksternaliserende atferd. Dette kan gi en pekepinn på at det kan være hensiktsmessig å 

se barnet i et stadig samspill med nære omsorgspersoner og anerkjenne foreldres 

betydning når det kommer til barnets videre sosiale utvikling. Det er et økende fokus 

på tidlig innsats når det kommer til barns utvikling, og denne oppgaven støtter 

oppunder holdningen om at tidlig fokus på barns selvreguleringsevner kan ha mye å si 

for barnets senere utvikling. Med det store fokuset på skolefaglige prestasjoner i 

dagens samfunn kan det kanskje være en ide å fokusere på foreldreferdigheter og 

barnets evne til selvregulering, ikke bare ferdigheter innenfor regning og skriving for 

å støtte barnets videre utvikling både på skolen og senere i livet.  
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