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Sammendrag 

Bakgrunn: Det er omfattende risikofaktorer knyttet til atferdsvansker hos barn og unge, hvor 

foreldretiltak ofte er den foretrukne behandlingen. Likevel ser vi at utbytte av tiltak varierer 

med utgangspunkt i individuelle og kontekstuelle forutsetninger hos barn og mor. Mødre som 

rapporterer høyere nivåer av symptomer på psykiske vansker, kan være en risikofaktor for 

barnets utbytte av tiltak. Samspillsmønstre som bærer preg av tvang, negativ forsterkning og 

som medfører utvikling av atferdsvansker hos barn, har behov for spesifikke rettede tiltak for 

å motvirke disse tendensene og fremheve positiv samhandling mellom mor og barn. Tidlig 

innsats for barn i risiko (TIBIR) er et helhetlig forebyggende program for å forebygge og 

behandle atferdsvansker hos barn, bestående av blant annet det høy-intensive foreldretiltaket 

Parent Management Training-Oregon (PMTO), som er sentralt i denne oppgaven. Effekten av 

PMTO er forankret i bred forskning, til tross for at det er mindre forskning på effekten av 

høy-intensive gruppetiltak hos mødre som rapporterer høye nivåer av psykiske 

helsesymptomer. Hensikten med denne oppgaven er derfor å se på effekt av tiltak i denne 

gruppen. I tillegg sammenligner oppgaven PMTO-tiltaket med tiltak i regulær praksis for barn 

med disse utfordringene. 

 

Metode: Oppgaven bygger på datamateriale fra Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge 

(NUBU), med et utvalg på 137 barn og deres familier. Utvalget ble randomisert til PMTO 

foreldrerådgivning, eller tilbudt regulære tiltak i henhold til det tilgjengelige tilbudet i deres 

kommune. Barna ble sammenlignet ved inntak (T1) og etter en 12-ukers behandlingsperiode 

(T2), med den hensikt å undersøke behandlingsutbytte ved hjelp av mål på atferdsvansker og 

sosial kompetanse (målt ved forhold til jevnaldrende og selvkontroll). Multippel 

regresjonsanalyse ble anvendt, sammen med et interaksjonsledd for å se på den modererende 

effekten av mors psykiske helsevansker på tiltakseffekt. 

 

Resultater: Mors nivå av psykiske vansker viser seg at ikke har en sammenheng med barnets 

forhold til jevnaldrende, selvkontroll eller atferdsvansker i hele utvalget, i henhold til 

prediktoranalysene. Ved hjelp av moderatoranalysene ser vi derimot at tiltaksgruppen med 

mødre som rapporterer høyere nivåer av psykiske helsevansker, har fått signifikant bedre 

utbytte av å få PMTO-gruppetiltak, sammenlignet med kontrollgruppen. Dette medfører også 
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en forbedring i forhold til jevnaldrende og atferdsvansker hos disse barna. Analysene viste 

derimot ikke at tiltaksgruppen som mottok PMTO viste forbedring av barnets selvkontroll. 

 

Konklusjon: Resultatene i oppgaven tyder på at det er effektivt å tilby barn og deres mødre 

med høye psykiske vansker gruppetiltaket PMTO. Vi ser også at desto høyere nivåer mor 

rapporterer av psykiske vansker, desto mer utbytte har de av tiltaket. Videre forskning bør se 

nærmere på de langsiktige effektene av slike tiltak hos disse mødrene. Samtidig bør forskning 

også belyse effekt av høy-intensive tiltak som kan gis individuelt til denne gruppen mødre. 
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1. Innledning 

1.1 Aktualisering 

Studier har vist at mellom 10-12% av barne- og ungdomspopulasjonen i alderen 8-16 viser 

vansker knyttet til sosial utvikling, som kan føre til atferdsvansker, vennerelasjoner og 

selvregulering. Mellom 1-5% av disse barna anses å ha alvorlige atferdsforstyrrelser 

(Nordahl, 2003; Skogen, 2013). Samtidig viser forskning gjennomført av Richman (1982) at 

så mange som 60% av 3-åringer med ekstremskårer på eksternaliserende atferd vil fortsette å 

ha utfordringer når de er mellom 6-12 år. Kortsiktige utfordringer som kan følge med 

atferdsvansker er problemer i relasjoner til jevnaldrende og voksne, i tillegg til langsiktige 

utfordringer som marginalisering og helseproblemer. Slike utfordringer kan forebygges ved 

tidlig hjelp og tiltak rettet mot de spesifikke utfordringene barnet har (Ogden, 2015), samtidig 

som tidlig forebygging av atferdsvansker er avgjørende for senere livsvalg innenfor 

utdanning, karriere, helse og samliv (Frønes & Strømme, 2014). Derfor er det en viktig 

samfunnsoppgave å forsøke å hjelpe familier med barn som er i risiko for å utvikle slike 

vansker. Vi ser blant annet fra longitudinelle studier at antisosial atferd og kriminelle 

handlinger i tenårene og voksen alder, ofte har sine røtter i atferdsforstyrrelser som begynner i 

tidlige barneår (Moffitt, 2006; Patterson, Snyder, Shaw & Yoerger, 2005). Å motvirke slike 

negative tendenser forutsetter at barnet opplever støtte fra en nær omsorgsperson for å utvikle 

hensiktsmessig prososial atferd. Forutsetninger for dette er at den voksne har 

foreldreferdigheter for å anerkjenne og respondere når barnet søker oppmerksomhet 

(Williams & Berthelsen, 2017). Det er funn som tyder på at det er en sammenheng mellom 

mors psykiske helse og barns senere sosiale utvikling, som gir oss grunnlag til å anta 

viktigheten av mors tilstedeværelse som grunnleggende for barnets utvikling (Gjerde et al., 

2017). Av den grunn kan omsorgspersonens psykiske helse være en risikofaktor for 

utviklingen av atferdsvansker hos barn, slik at dette er en gruppe det er viktig å nå med tiltak. 

 

Blant de mange programmene for å motvirke utvikling av atferdsvansker hos barn, finner vi 

Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR). TIBIR består av flere behandlingsstrategier rettet 

mot barn i alderen 3-12 år og deres familier, og har som formål å forebygge og behandle 

atferdsvansker. Ett av disse behandlingsstrategiene er Parent Management Training-Oregon, 
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som har til hensikt å gjenopprette en positiv relasjon mellom foreldre og barn, samt styrke 

barnets prososiale utvikling. Oppgavens formål vil være å se på hvordan mors psykiske helse 

påvirker utbytte av PMTO-tiltak hos barnet, sett i form av barnets endring i atferdsvansker, 

forhold til jevnaldrende og selvkontroll. Relevant teori og forskning vil anvendes i forbindelse 

med hvordan barn og mødre kan hjelpes i denne forbindelse. 

 

1.2 Problemstilling 

Tidligere forskning har vist at langvarige psykiske vansker hos foreldre kan få uheldige 

konsekvenser for barn, og medføre økt risiko for utvikling av atferds- og sosiale vansker hos 

barnet (S. B. Campbell, Morgan-Lopez, Cox & McLoyd, 2009; National Research Council 

and Institute of Medicine, 2009). Et mindre intensivt tiltak enn PMTO som også er en del av 

TIBIR, er Brief Parent Training (BPT). Forskning på BPT har sett på hvordan mors psykiske 

helse påvirker effekt av BPT, med funn som tilsier svekket utbytte hos både kontroll- og 

tiltaksgruppe når mor rapporterte høye symptomer på psykiske utfordringer (Kjøbli & Ogden, 

2012). Forskning har derimot ikke tidligere belyst om det mer intensive PMTO-tiltaket har 

effekt på samme gruppe mødre. Av den grunn anser jeg dette som svært aktuelt og relevant å 

ta for seg nærmere i oppgaven. 

 

Barn av mødre med psykiske utfordringer er en viktig risikogruppe å hjelpe med tiltak for å 

unngå utvikling. Det sentrale er derfor i hvilken grad mødre og deres barn profiterer på tiltak, 

og om mors psykiske helse påvirker utfallet i PMTO-gruppe og kontrollgruppe i en 

randomisert kontrollert effektstudie. Med dette utgangspunktet vil oppgaven videre forsøke å 

finne sammenhengen mellom dem. Følgende problemstilling har blitt utarbeidet i den 

forbindelse: 

 

«Hvordan påvirker symptomer på mors psykiske helse utbytte av hjelpetiltak i form av 

endring i barnets sosiale fungering?» 

 

1.3 Begrepsavklaring 

Gjennom arbeidet med oppgaven er det nødvendig å gjøre noen avgrensninger og valg, 

samtidig som det er behov for å forklare sentrale begreper. Med dette menes spesielt begreper 
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som fremkommer av oppgavens problemstilling, som sosial utvikling, atferdsvansker og 

psykisk helse. 

 

Begrepet psykisk helse kan forklares ved ensomhet, stress, manglende sosial støtte eller lav 

opplevelse av mestring ved livsutfordringer (Helsedirektoratet, 2014). Slike følelser kan 

komme til uttrykk ved at man opplever indre uro, er stadig redd eller engstelig, mye 

bekymret, eller ofte trist. De samme symptomene gjenspeiles også i spørreskjemaet SCL-5 

brukt i denne oppgaven, som er utgangspunkt for vurdering av mors psykiske helse i 

forbindelse med angst og depresjon (Strand, Dalgard, Tambs & Rognerud, 2003). Psykisk 

helse handler om tanker og følelser vi har, og forholdet til oss selv og de vi står nær. Verdens 

helseorganisasjon presiserer at psykisk helse er en integrert komponent i helse, og påstår at 

helse er en tilstand av komplett fysisk, mental og sosial velvære, og ikke bare fraværet av 

sykdom og svak helsetilstand (2018). Av den grunn er det avgjørende at en deltar i arenaer og 

miljøer som fremmer mestring, tilhørighet, vekst, autonomi, tilfredshet, utvikling og positive 

relasjoner (Helsedirektoratet, 2014). Videre i oppgaven omfavner begrepet psykisk helse 

angst og depresjon hos mor. 

 

Barns sosiale kompetanse viser til ferdigheter og holdninger hvor barn mestrer ulike sosiale 

miljøer, har kunnskap om å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner, og å kunne tilpasse 

seg bestemte sosiale miljøer. Hvordan barn overvåker, evaluerer og responderer de 

emosjonelle reaksjonene de får, er også sentralt for å kunne nå sine mål (Thapar, 2015). 

Videre i oppgaven deles sosial kompetanse inn i ytterligere to begreper, forhold til 

jevnaldrende og selvkontroll, med bakgrunn i at disse to begrepene er en del av det 

overordnede begrepet om barns sosiale fungering. Barns sosiale kompetanse brukes parallelt 

med barnets sosiale fungering og sosiale ferdigheter, da disse i stor grad representerer det 

samme. Barns forhold til jevnaldrende («peer relation») tar utgangspunkt i hvordan barnet 

forholder seg til jevnaldrende, og ses blant annet ved at barnet viser forståelse for andres 

behov, inviterer kamerater med på aktiviteter, inngår hensiktsmessige kompromisser med 

venner, eller er flink til å sette i gang eller bli med på samtaler med jevnaldrende. Selvkontroll 

(«self-management») hos barnet omhandler evnen til å regulere sine egne følelser, tanker og 

atferd i ulike situasjoner. Begrepet selvkontroll omfatter også selvregulering. En ser blant 

annet at et karakteristisk trekk hos barn med atferdsvansker er manglende selvkontroll. Dette 

fører til at barnet kan ha en forvrengt og urealistisk virkelighetsoppfattelse (Webster-Stratton 

& Lindsay, 2010). Selvkontroll kan også ses i sammenheng med at barnet fullfører plikter 
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innen tiden og på en selvstendig måte, spør om hjelp på en akseptabel måte, forholder seg 

rolig når det oppstår problemer eller følger beskjeder fra foresatte. 

 

Atferdsvansker hos barn kjennetegnes ved varige aggressive, destruktive og opposisjonelle 

handlinger. Barn som ikke ser ut til å lære seg sosialt akseptert atferd, eller som av ulike 

grunner ikke tar disse i bruk, kan også vise atferdsvansker. Både individuelle og kontekstuelle 

risikofaktorer kan være blant årsakene til atferdsvansker, og har ofte komplekse og 

sammensatte årsaker (Tremblay, 2010). De fleste barn vil på et tidspunkt vise atferdsvansker, 

men hvorvidt de vedvarer tilhører et mindretall av barna. Når atferden skiller seg betydelig fra 

jevnaldrende og har høyere intensitet eller viser seg å være mer alvorlig, defineres det som 

atferdsvansker (Drugli, 2013). Vanskene kan identifiseres tidlig, og i mange tilfeller er de 

ikke bare kortvarige utviklingsforstyrrelser, men tidlige forløpere for atferdsvansker i senere 

livsløp. Av den grunn kan de utvikles til trasslidelse og atferdsforstyrrelse (Carlson, Jacobvitz 

& Alan, 1995). Begreper som det ofte refereres til er «eksternaliserende», «opposisjonell», 

«antisosial», «utagerende» og identifiseres som atferdsvansker. Begrepene varierer i 

betydning i noen grad, ofte avhengig av kontekst og hvilke karakteristikker ved atferden som 

vektlegges (Askeland, Apeland & Solholm, 2014). Begrepet kan også illustreres ved at barnet 

er frekk overfor voksne, nekter å utføre daglige gjøremål når barnet blir bedt om det, 

krangler/diskuterer med foreldre om regler, eller avbryter andre. 

 

1.4 Struktur og oppbygging 

Oppgaven er delt inn i syv kapitler: 

Innledningsvis i kapittel 1 introduseres vi for oppgavens tema og hvorfor dette er verdt å 

studere nærmere. Oppgavens problemstilling blir presentert, etterfulgt av en definisjon og 

avklaring av sentrale begreper. 

I kapittel 2 drøftes de sentrale begrepene som er relevante for det metodiske aspektet i 

oppgaven. Det teoretiske grunnlaget, SIL-modellen, presenteres og fremhever relevante 

beskyttelses- og risikofaktorer hos barn og foreldre som påvirker utviklingen av 

atferdsvansker. 
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Kapittel 3 tar for seg hvordan vi kan hjelpe barn og foreldre som har vansker knyttet til atferd 

og psykisk helse, og ser på tiltak som TIBIR og PMTO. Videre belyses tidligere forskning på 

foreldretiltak av ulik intensitet, og effekten av disse. Kapittelet avrundes med en 

oppsummering av teori, etterfulgt av at hypotesene for oppgaven blir lagt frem. 

I kapittel 4 blir studiens framgangsmåte og valg av metode presentert. Hensikten med dette er 

å sikre åpenhet rundt datainnsamlingsprosessen. De ulike subskalaene i spørreskjemaet som 

har blitt brukt for å samle inn datamateriale i PMTO-studien blir presentert. Validitet og 

reliabilitet til spørreskjemaene som er forutsetningen for de statistiske analysene i neste 

kapittel blir redegjort for. 

I kapittel 5 blir statistiske analyser og resultater lagt frem. 

Videre i oppgaven vil kapittel 6 oppsummere funnene i analysene, og samt diskutere de 

praktiske implikasjonene til funnene i lys av oppgavens hypoteser. Studiens begrensninger 

legges frem, og kapittelet avsluttes med indikasjoner på videre forskning som kan gjøres for å 

belyse hva som kan gjøres ytterligere for å hjelpe mødre som rapporterer høyere nivåer av 

psykisk helse. 

Konklusjonen i kapittel 7 tar for seg en avsluttende konklusjon.  
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2. Teoretisk grunnlag 

I denne delen av oppgaven blir det teoretiske rammeverket for oppgaven presentert. Sentrale 

begreper som sosial utvikling, forhold til jevnaldrende, selvkontroll, atferdsvansker og 

foreldreferdigheter er relevant å belyse innledningsvis. En slik redegjørelse for komponenter i 

barnets generelle utvikling er sentralt for å se videre på risikofaktorer som kan utspille seg i 

samspill med andre, eller i form av individuelle eller kontekstuelle risikofaktorer. Slike 

risikofaktorer kan i tråd med det teoretiske grunnlaget SIL-modellen belyse hvordan vi kan 

forstå utviklingen av atferdsvansker hos barn, og senere behandlingsstrategier for familier i 

risiko. Dette er også grunnlaget for det senere metodologiske utgangspunktet, og vil støtte opp 

om de senere statistiske analysene og den påfølgende diskusjonen. 

 

2.1 Barnets sosiale utvikling 

I Norge slik som i andre land, forventes det at barn behersker alders, kjønn og tidstypiske 

utviklingsoppgaver. Blant disse forventningene er selvkontroll, tilpasningsdyktighet i skolen, 

tilfredsstillende akademiske prestasjoner, evne til å samarbeide, å komme overens med 

jevnaldrende, og å følge normer og regler (Masten & Coatsworth, 1998). Forskere har vært 

særdeles tydelige i sin uttalelse om den viktige betydningen av kompetanse hos barn (Masten 

& Powell, 2003), hvor sosiale ferdigheter i kontakt og samhandling med andre er viktig for å 

utføre hverdagslige oppgaver. Annen kompetanse kan bestå av både kognitive ferdigheter, 

forklart ved språk og barns tenkning, som ofte ses i sammenheng med skole, og fysisk 

kompetanse som dreier seg om motoriske ferdigheter og å koordinere kroppsbevegelser. 

Kognitiv og fysiske ferdigheter er forutsetninger for sosiale ferdigheter, da det handler om å 

mestre verbale og ikke-verbale kommunikasjonsformer for å gjennomføre atferd som viser 

sosial kompetanse. Målet er at barnet skal oppnå en vellykket sosial tilpasning slik at barnet 

kan møte forventninger og muligheter i miljøet sitt (Ogden, 2015). 

 

Barnet blir fra fødsel utsatt for gjensidig påvirkning i sin relasjon med foreldre og andre nære 

omsorgspersoner. Dette er belyst i transaksjonsmodellen til Sameroff (2009) hvor den 

gjensidige påvirkningen mellom forelder-barn vektlegges. Foreldre og nære 

omsorgspersoners rolle med å lære barn egenskaper for å oppnå aldersadekvat utvikling, sies 
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å være avhengig av relasjonen mellom dem. Dette vil legge til rette for barnets videre 

utvikling, som i denne sammenheng vil være sosial fungering. 

 

Begreper som ligger til grunn for sosial utvikling, ses overordnet i sammenheng med forhold 

til jevnaldrende og selvkontroll i denne oppgaven. Av den grunn er de sentrale å gjøre rede 

for nærmere. 

 

2.1.1 Forhold til jevnaldrende 

Hvordan barn kommer overens har blitt forsket på i mange år som en indikator på nåværende 

og fremtidig kompetanse (Hartup, 1983). Risikofaktorer knyttet til samspill og samhandling 

med andre knytter seg nært opp mot sosialiseringen som fremkommer i miljøet barnet omgås 

i. Hos barn i skolealder er det å bli akseptert av jevnaldrende og popularitet assosiert med 

bedre prestasjoner, høyere IQ og andre positive attributter, som inkluderer en bakgrunn med 

positive foreldreferdigheter (Hartup, 1983; Newcomb, Bukowski & Pattee, 1993). Barn lærer 

også gjennom vennskap å dele, samarbeide og takle konflikter, samtidig som vennskap 

forsterker barnets følelse av tilhørighet. Slike sosiale ferdigheter er en forutsetning for at 

barnet skal se verdien av å tilpasse seg andre barn og å få nye vennskap (Ladd & Price, 1987). 

Studien til Ladd og Price (1987) viste også at barn som var samarbeidsvillige lekekamerater i 

barnehagen ble ansett som mer sosiale individer av barnehagepersonalet. De samme barna 

viste mer omfattende positiv kontakt med jevnaldrende, og hadde i tillegg en tendens til å bli 

bedre likt av jevnaldrende i samme barnehagegruppe. Barn som hadde en større andel kjente 

venner i klassen sin på skolen, viste seg at hadde en mer positiv holdning til skolen og utviste 

mindre angstpregede følelser mot slutten av skoleåret, som kan anses å være en positiv 

forutsetning for barnets fungering i videre utdanningsløp. 

 

For noen barn kan det derimot være utfordrende å få venner. Barn som har høyt temperament 

og er hyperaktive, impulsive og uoppmerksomme kan oppleve at det er vanskelig å både få og 

holde på venner (S. B. Campbell & Ewing, 1990). Manglende selvkontroll kan lede til 

aggressive utsagn, svekket problemløsning og mangel på empati, samtidig som deres 

lekeferdigheter blir hemmet med bakgrunn i at de har vanskeligheter med å vente på tur og å 

akseptere forslag fra lekekamerater. Eldre forskning tilsier også at barn som ikke er verbalt 

sterke i større grad blir avvist av jevnaldrende (Gottman, Gonso & Rasmussen, 1975), 
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samtidig som de synes det er vanskelig å starte, opprettholde og respondere i en samtale. 

Dette kan gjøre det utfordrende for barnet å bli en del av fellesskapet (Gottman & Putallaz, 

1981), og det er i den sammenheng bred enighet om at barns sosiale utvikling handler om å 

etablere positive sosiale relasjoner til både jevnaldrende og voksne. 

 

2.1.2 Selvkontroll 

Selvkontroll blir i ulike sammenhenger fremhevet som et grunnleggende mål i barns sosiale 

utvikling, og er sammenvevd med sosiale ferdigheter og adekvat normalutvikling. Mangel på 

selvkontroll har blitt beskrevet som en av de sentrale forklaringene på atferdsvansker hos barn 

(Barnes, Boutwell, Beaver & Gibson, 2013). Avvikende normalutvikling innen selvkontroll 

kan også føre til vanskeligheter med å gjøre det en får beskjed om, å både starte og stoppe 

atferd relatert til situasjonsspesifikke krav, og å moderere intensiteten og frekvensen av både 

motorisk og verbal atferd. Selvkontroll innebærer også evner til å utsette handlinger, fremvise 

positiv atferd uten tilsyn, og til sist å kunne moderere emosjonelle reaksjoner (Berger, 2011). 

 

Selvkontroll kan påvirkes av genetiske- og/eller miljøfaktorer. Noen barn er født med 

krevende temperament eller organiske avvik, som kan vise seg ved at barnet har tidlige 

utfordringer med temperament og selvkontroll (Dishion & Patterson, 2006). Videre har G. R. 

Patterson (2002) påstått at det i større grad oppstår tvingende samspill i familier hvor barn har 

utfordrende temperament, sammenlignet med andre familier. Det er derfor av avgjørende 

karakter at foreldre får hjelp med å lære barnet effektive måter å håndtere 

atferdsutfordringene til barna, for å videre lære disse barna å tilegne seg prososial atferd (Fox 

& Garrison, 2003). 

 

2.2 Atferdsvansker 

Atferdsvansker kan skyldes at barn har manglende kompetanse om sosiale ferdigheter, og kan 

være en konsekvens av at de ikke har tilegnet seg de nødvendige ferdighetene som behøves 

for å omgås andre, eller ikke tar dem i bruk (Ogden, 2015). Det er likevel av betydning å 

presisere at det er atferden som forklares som kompetent eller inkompetent, og ikke barnet. 

Alle barn vil på et tidspunkt vise atferd som strider med det en til vanlig anser som normal 
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atferd for et barn på samme alder. Det er derimot grunn til bekymring når uakseptabel atferd 

oppstår og vedvarer over lenger tid (Nærde, Ogden, Janson & Zachrisson, 2014). 

 

Det har vist seg at barn som viser atferdsvansker i en alder av tre år, ofte også viser 

problematferd ved 11 årsalder, sammenlignet med andre barn (White, Mofitt, Earls, Robins & 

Silva, 1990). Ubehandlede atferdsvansker viser seg å langsiktige konsekvenser ikke bare for 

individet, men også for samfunnet (Romeo, Knapp & Scott, 2006). Barn som viser 

atferdsvansker viser å være særdeles utsatte i en samfunnsmessig kontekst, som blant annet 

kan medføre økt risiko for å bli hengende etter i utdanningsløpet. Dette kan igjen føre til 

begrensede muligheter senere i voksenlivet (Frønes, Eng, Ertesvåg & Kjøbli, 2016). En 

longitudinell studie har vist at vi kan antyde at nevropsykologiske profiler hos små barn kan 

tas i bruk for å predikere atferdsforstyrrelser som rammer barn, enten i tidlig alder, eller som 

utvikles i ungdomsalder. En studie av Moffitt, Lynham og Silva (1994) har vist at svake 

nevropsykologiske profiler hos gutter er forbundet med kriminalitet i tidlig ungdomsalder, 

som også vedvarer på høyere nivåer på lang sikt. 

 

2.3 Foreldreferdigheter 

Studier har vist at foreldrepraksis har en positiv innvirkning på barnets tilpasning (DeGarmo, 

Patterson & Forgatch, 2004). I forlengelse av betydningen av et positivt dyadisk samspill 

mellom barn og forelder, ser vi at transaksjonsmodellen til (Sameroff, 2009) også fremhever 

viktigheten av et dynamisk vekslende samspill mellom barn og foreldre. Dette setter lys på at 

det er flere faktorer som fører til ferdighetsutvikling hos barn.  

 

Negativ foreldrepraksis har vist seg å være en viktig forløper til atferdsforstyrrelser (Ogden, 

2013). I tillegg har Patterson (1982) vist at barns aggressive atferd er lært og forsterket som 

en konsekvens av gjensidig negativ atferd mellom barn og foreldre. Conger, Conger og 

Martin (2010) har også funnet ut at koblingene mellom sosial risiko og atferdsvansker ofte er 

relatert til hvordan foreldre har det («parents well-being») og stress i familien. Med andre ord 

har negative foreldreferdigheter vist å ha en direkte effekt på barns atferdsvansker. Dette viser 

flere studier hvor det tas utgangspunkt i ulike forskningsprosjekt (Denham et al., 2000; 

Gardner, Sonuga‐Barke & Sayal, 2008). Foreldreatferden som har blitt identifisert i den 

sammenheng bærer preg av mye kritikk mot barnet, inkonsekvent disiplin, begrenset omsorg, 
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mangel på involvering og oppmuntring, i tillegg til dårlig oppfølging. Slik fastlåst og godt 

innarbeidet samhandlingsmønstre kan være vanskelig å løsrive seg fra. Dette kan føre til en 

ond sirkel ved at barn opplever manglende grensesetting, som gjør at atferden forsterkes. 

Ifølge Patterson (1982) vil en slik måte å håndtere uønsket atferd oppfordre til at 

samhandlingsmønstrene mellom voksen og barn over tid blir automatisert, med den 

konsekvens at negative reaksjoner og interaksjoner vil inntreffe til tross for at den voksne er 

bevisst på det. Over tid vil de dyadiske interaksjonsformene mellom foreldre og barn 

normaliseres, og barnet lærer at uhensiktsmessig atferd aksepteres av familien, samtidig som 

den prososiale atferden ikke blir akseptert på samme måte (Forgatch & Martinez, 1999). Det 

er utfordrende for foreldre å stå i slike vanskelige situasjoner, som kan føre til at de heller 

trekker seg unna når slike situasjoner oppstår. Foreldrene lærer å seg å flykte fra situasjonen 

istedenfor å konfrontere barnet og situasjonen som har oppstått. Barnet har lært seg at den 

atferden de viser aksepteres av foreldre, og utviklingen blir det motsatte av det som ville 

foregått i en familie hvor miljøet er preget av positiv samhandling (Askeland, 2014). Slike 

utfordringer presiserer viktigheten og behovet for tiltak til denne foreldregruppen, som ved 

hjelp av dette kan redusere atferdsvanskene hos barn. 

 

Det er flere faktorer som avgjør i hvilken grad barnet er i risiko for å utvikle vedvarende 

atferdsvansker. Blant internasjonal forskning ser vi at risikofaktorer som foreldres rusmisbruk 

og psykiske helse, størrelse på familien, foreldres parforhold og sosioøkonomiske 

indikasjoner som lønn og utdanning er blant dem (Beck & Shaw, 2005; Matthys & Lochman, 

2010). For foreldre kan oppdragerrollen være krevende dersom de har ulike psykologiske 

utfordringer, eller om de i perioder gjennomgår personlige kriser eller utvikler psykiske 

problemer. En foreldrerapportert studie har vist at barnets sosiale utvikling er tilsynelatende 

avhengig av hvordan foreldre har mulighet til å oppmuntre, motivere og oppfordre barna til å 

gjennomføre ulike ferdigheter for å forbedre sine sosiale ferdigheter (Gadaire, Henrich & 

Finn-Stevenson, 2016). Av den grunn er slike ferdigheter hos foreldre hensiktsmessig primært 

for at barna skal ha forutsetningene for å tilstrebe en positiv utvikling. 

 

Positiv relasjonsbygging kan av den grunn ha positiv effekt, ved at det skaper åpenhet og 

trygghet mellom foreldre-barn. Samtidig kan dette forhindre at negative forhold til 

jevnaldrende påvirker barnet. For å dempe utviklingen av atferdsvansker, er det viktig med 

forståelse for koblingen mellom et barns atferd, og responsen det utløser hos foreldrene. Det 

samme gjelder på omvendt måte, i koblingen mellom foreldrenes atferd og barnets respons (J. 
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M. Patterson, 2002). Gode foreldreferdigheter er bidraget foreldrene har til samspillet, og er 

derfor der lønnsomt å igangsette tiltak for å motvirke utviklingen av atferdsvansker hos 

barnet. 

 

2.4 Samspillsrisiko 

Det å ikke besitte sosiale ferdigheter kan være å anse som risikofaktorer i samspill med 

jevnaldrende, samtidig som fraværet av det ofte opptrer sammen med atferdsvansker 

(Kennedy, 2018). Det har blitt vist at barn med lite hensiktsmessig prososial atferd ofte blir 

avvist av jevnaldrende som i større grad viser prososial atferd, og dermed ender opp i miljøer 

hvor det er barn med tilsvarende antisosial atferd (Holmes, Slaughter & Kashani, 2001). En 

longitudinell studie fant ut at høy hyperaktivitet, høy fryktløshet og lav prososial atferd er den 

desidert beste predikatoren for tidlig tilknytning til likesinnede jevnaldrende (Lacourse et al., 

2006). Med andre ord ser vi at barn med lav prososial atferd har høy risiko for å finne 

hverandre, og sammen forsterker hverandres antisosiale atferd. Til tross for at barn som blir 

avvist ofte er aggressive, er dette atferd som i noen miljøer anses som populært (Coie & 

Jacobs, 1993). Gode relasjoner til jevnaldrende kan vise seg å være en motsats til både 

atferdsvansker og risikofaktorer som omhandler mors psykiske helse, som også kan ses i 

sosial interaksjons læringsmodell som presenteres senere. 

 

Samspillet innad i familien kan anses som en risikofaktor for samspillsvansker. Med dette 

menes den konkrete sosialiseringen i et familiesamspill mellom enten foreldre og barn, eller 

mellom barn og søsken eller jevnaldrende (Patterson, 1982; G. R. Patterson, 2002; J. M. 

Patterson, 2002). Begreper som dreier seg om «tvingende samspill» («coercion») er sentralt i 

SIL-modellen som skal drøftes videre, som ifølge Patterson (1982) beskrives som «stadig 

tilbakevendende og opptrappende konflikter mellom foreldre og barn, der begge parter bidrar 

til et negativt utfall for barnet». Tvingende samspill dreier seg med andre ord om et 

samhandlingsmønster som bærer preg av at både foreldre og barn oppfører seg fiendtlig 

ovenfor den andre, eller handler med bakgrunn i at de ønsker å tvinge frem sin egen vilje. 

Dersom en slik samværsform dominerer over tid, vil den fremprovosere veksten av 

uhensiktsmessige sosiale ferdigheter hos barnet. 
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2.4.1 Sosial interaksjon læringsmodell (SIL) 

Tiltakene i TIBIR bygger på den teoretiske modellen sosial interaksjon læringsmodell (SIL-

modellen) utviklet ved Oregon Social Learning Center av Gerald Patterson og kolleger 

(Patterson, 1982). Parent Management Training Oregon (PMTO) ligger til grunn for SIL-

modellen, og de tar begge utgangspunkt i hvordan negative samspillsmønstre oppstår hos 

familier i et utviklingsøkologisk perspektiv. SIL-modellen fremhever positive 

samhandlingsprosesser mellom foreldre og barn for å redusere atferdsvansker hos barn, som 

med det fremmer utviklingen av sosiale ferdigheter. Dette er sentralt for å forhindre 

utviklingen av alvorlige atferdsvansker hos barn (Askeland et al., 2014; G. R. Patterson, 

2002). 

 
Figur 1: Sosial interaksjons læringsteori-modell (Forgatch & Martinez, 1999). 
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SIL-modellen (avbildet i Figur 1) beskriver hvordan barnet påvirkes av faktorer utenfor en 

selv. 

 

SIL-modellen er spesielt opptatt av å forbedre foreldre-barn-interaksjoner som bærer preg av 

hyppig bruk av gjensidig tvang og press, som videre har vist seg å hemme sunn utvikling og 

tilpasning. Modellen har en grunnleggende antakelse om at dersom positive 

foreldreferdigheter ligger til grunn, kan dette kontrollere forsterkningsbetingelsene i familien 

(Solholm, Askeland, Christiansen & Duckert, 2005). Eksempler på slike foreldreferdigheter 

fremheves i modellen (illustrert i figur 1), og kan redusere tvingende samspill og hjelpe med å 

redusere atferdsvansker hos barn. Tilnærmingen til foreldrene er derfor avgjørende for barnet, 

og vil innvirke på deres utviklingsområder (Askeland et al., 2014).. Disse fem 

foreldreferdighetene fungerer som byggesteinen til PMTO, hvor disse ferdighetene er de 

grunnleggende komponentene i kurset. 

 

Foreldreferdighetene er «disiplin», «tilsyn», «positiv involvering», «læring av nye 

ferdigheter» og «problemløsning». Disiplin handler om at foreldre setter grenser for barnet og 

forsøker å motvirke avvikende oppførsel ved å innføre milde sanksjoner. Dette gir barnet 

tydelige grenser for hva som er akseptabel oppførsel (G. R. Patterson, 2002). Tilsyn dreier seg 

om oppfølging, og at foreldre har en viss kontroll over hvor barnet befinner seg utenfor huset 

for å forebygge antisosial atferd og kriminell utvikling. Dette kan være fordelaktig i nabolag 

med høy grad av kriminalitet, hvor slik årvåkenhet kan være preventivt mot risikofaktorer 

som narkotika og alkohol (Pettit, Bates, Dodge & Meece, 1999). Å følge med på barnet vil 

ikke være hensiktsmessig kun med bakgrunn i at foreldrene har oversikt over hvor og hvem 

barnet omgås med, men fordi det også har til hensikt å etablere et trygt forhold mellom 

voksen-barn. Dette for at barnet skal oppleve at det selv kan fortelle foreldrene hvor en er. 

Positiv involvering dreier seg om at foreldre henvender seg til barnet på en omsorgsfull og 

sensitiv måte, og at de viser interesse, oppmerksomhet til og bryr seg om barnet sitt. Ved å gi 

barnet mer ros kan dette medføre reduserte atferdsvansker hos barnet, som vil forbedre 

samspillsmønstret i familien. Ferdighetstrening er også sentralt i SIL-modellen, og kan føre 

til at foreldrene utvikler flere hensiktsmessige mekanismer for å håndtere utfordringer som 

oppstår med barna. Med dette i bakhånd kan familien være bedre rustet til å håndtere 

utfordringer, slik som samlivsbrudd, utfordrende atferd hos barnet, arbeidsløshet og svekket 

psykisk helse. At det tas i bruk ferdigheter rundt problemløsning av foreldrene vil være 



 14 

relevant for å kunne samarbeide bedre med barnet og å utvikle disse ferdighetene ytterligere 

(J. M. Patterson, 2002). 

 

Negative foreldreferdigheter som derimot vil svekke samspillet mellom forelder-barn, tar 

også utgangspunkt i samspillet med andre faktorer som kan hemme positiv utvikling. Dette 

kan føre til at foreldrene gir opp å stille krav ovenfor barnet, og dermed gir opp etter 

motkravene barnet stiller. Eksempler fra SIL-modellen som fremviser tvungent samspill er 

negativ gjensidighet, eskalering av konflikter og negativ forsterkning. Negativ gjensidighet ser 

vi utspiller seg når barnet henvender seg til en voksen på en uvennlig måte, og blir møtt på en 

like uvennlig måte tilbake. Dette kan føre til eskalering av konflikter, med bakgrunn i et slikt 

samspill trappes opp til å bli konfliktfylt og utfordrende å stanse. Et slikt tvungent samspill 

kan gjenkjennes ved at det fører til gjensidig negativ utveksling, opptrappende sinne og lav 

emosjonsregulering hos begge parter. Problemer kan feste seg dersom det blir brukt tvang, 

hvor barn lærer å ta i bruk feil atferd som fører til negativ forsterkning. Dette viser hvordan 

foreldre gjennom samspill med barnet enten bekrefter eller begrenser visse typer atferd ved 

hjelp av negativ forsterkning. Slike fiendtlige samhandlinger kan bli vanedannende i en 

familie, og kan generaliseres videre til andre sosiale situasjoner og medføre at barnet 

normaliserer den innlærte negative og uhensiktsmessige atferden (Forgatch & Martinez, 

1999). I henhold til SIL-modellen er et slikt tvungent samspill mellom foreldre-barn det som 

utgjør det nærmeste grunnlaget for vedvarende atferdsvansker. Negativ utvikling hos barnet 

med bakgrunn i flere forhold kan også overføres til ungdoms- og voksenlivet, og i verste 

tilfelle føre til en livslang utvikling preget av involvering i kriminelle miljøer og 

atferdsforstyrrelser i voksen alder (Moffitt, 2006; White et al., 1990). Opplevelser og 

eksponeringer barnet utsettes for, former barnets atferd direkte og indirekte (Patterson, 1982), 

som påpeker viktigheten av positive sosiale relasjoner for å fasilitere en hensiktsmessig 

utvikling av barnets sosiale ferdigheter/samspillsferdigheter. 

 

Det vil naturligvis også være andre risikofaktorer som spiller inn på barnets sosiale utvikling. 

Eksempler på dette kan være individuelle risikofaktorer som barnets genetiske utrustning og 

temperament, eller kontekstuelle risikofaktorer som familiens sosiale nettverk og 

sosioøkonomiske status, foreldrenes forhold og psykiske helse. For barn med dårlige 

forutsetninger, er beskyttende faktorer viktig for å kunne stå imot de nevnte risikofaktorene 

forbundet med foreldrepraksis eller kontekstuelle faktorer. Det vil videre bli foretatt en 

drøfting relatert til disse risikofaktorene. 
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2.4.2 Individuell risiko 

Moffitt (2006) har også påpekt at det er høyere sannsynlighet for at atferdsvansker vedvarer 

dersom atferden er en konsekvens av nevropsykologiske sårbarheter (for eksempel 

nevrologiske abnormaliteter, oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet, temperament eller 

forsinket motorisk utvikling) som kan føre til negativ oppdragelsesstil fra foreldre. Den 

daglige foreldrepraksisen som praktiseres befinner seg såpass nært barnet at uhensiktsmessig 

samspill vil føre til dobbelt handikap for barnet, ved at det er utsatt for både negative samspill, 

og i for liten grad eksponert for potensielt utviklende og hensiktsmessige sosiale ferdigheter 

(Patterson, 1982). En studie har fremhevet individuelle biologiske utfordringer som kan øke 

barnets risiko for svekket normalutvikling innen sosiale ferdigheter, slik som lav fødselsvekt 

og fysiske avvik. Slike risikofaktorer medfører økt risiko for at barnet utvikler vedvarende 

atferdsvansker (Kelly, Nazroo, McMunn, Boreham & Marmot, 2001; Nomura et al., 2007). 

Studier har i tillegg vist at fødselskomplikasjoner medfører økt risiko for utvikling av voldelig 

atferd senere i livet (Brennan, Grekin & Mednick, 2003), hvor eksponering for vold i miljøet 

ser tilsynelatende ut til å ha en kompleks sammenheng med barns sosiale kompetanse 

(Al’Uqdah, Grant, Malone, McGee & Toldson, 2015). Med bakgrunn i dette er det sentralt å 

ta høyde for barns mange og ulike individuelle forutsetninger før en kan muliggjøre positiv 

sosial utvikling hos barnet (Deater-Deckard, Dodge, Bates & Pettit, 1998). 

 

Vi har sett at det kan være risikofaktorer for barnets sosiale utvikling på flere arenaer, både 

individuelt og i miljøet rundt barnet, som venner, lærere, fritidsaktiviteter og i større sosiale 

sammenkomster. Teoretiske perspektiver har påpekt viktigheten av å fokusere på flere av 

disse faktorene som former barnet. Med dette menes både barnets personlighet i tråd med de 

familiære og kontekstuelle faktorene, for å forklare barnets sosiale ferdigheter og for å 

tilrettelegge for en positiv utvikling (Moffitt, 1993; Reid, Patterson & Snyder, 2002). 

 

2.4.3 Kontekstuell risiko 

Ved hjelp av det innerste laget i Figur 1 ser vi hvordan både foreldre og barn er med på å 

påvirke barnets utvikling og tilpasning. Med barnet i midten av modellen, er både barn og 

foreldre bidragsytere til samspillet mellom dem, og derfor til utviklingen av atferdsvanskene. 
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Barnet bidrar som en aktiv og medvirkende aktør som enten tar initiativ eller er deltakende på 

det som foregår mellom de ulike lagene, samtidig som foreldre kan bidra med beskyttelses- 

eller risikofaktorer som kan påvirke barnets tilpasnings- og samspillsferdigheter. 

Foreldreferdighetene som utheves i SIL-modellen, påvirkes også av det ytterste laget i 

modellen, kontekstuelle faktorer. Utenforstående påvirkningsfaktorer i kontinuerlig endring 

som utspiller seg i ulike kontekster, eksempelvis sosial støtte, sosioøkonomisk status, 

foreldres tilpasning, og nabolag, illustrerer den komplekse årsakssammenhengen hvor ytre 

påvirkning kan føre til utvikling av atferdsvansker. Dette vil endre seg i sammenheng med 

hvor aktivt barnet er med på å påvirke sin egen utvikling (Haavind & Øvreeide, 2007). Den 

totale summen av flere uheldige korresponderende forhold kan være en forklaring på barnets 

mistilpasning, og til tider forklare barnets utagering som en reaksjonsform på disse 

kontekstuelle forholdene (Askeland et al., 2014). 

 

Samtidig som barn- og foreldre er aktive bidragsytere, har andre studier vist at det i tillegg er 

flere kontekstuelle faktorer som kan gjøre positiv sosial utvikling utfordrende, hvor lav 

inntekt (Côté, Leblanc, Vaillancourt & Nagin, 2006; National Institute of Child Health and 

Human Development, 2004), stor familiestørrelse (Farrington, 1995), kronisk stress i familien 

(S. Campbell, Pierce, Moore, Marakovitz & Newby, 1996), og lav sosial støtte (Mathiesen, 

Sanson, Stoolmiller & Karevold, 2009; Shaw, Owens, Giovannelli & Winslow, 2001) er 

eksempler på dette. Andre problemområder som kan medføre økt risiko for utvikling av 

atferdsvansker hos barnet kan være mobbing og tilhørighet i skolebaserte gjenger (Lindberg 

& Ogden, 2001). I en skolemessig kontekst er det av den grunn viktig at lærere spiller på lag 

med barnet, for å forhindre en følelse av svekket tilhørighet og ansvar ovenfor sin egen 

skolehverdag som kan bidra til økt risikostatus for barnet. Da vil det være viktig at lærere og 

annet personell i skolen barnet omgås med stiller tydelige krav til hva som forventes av 

barnet, og være påpasselige med å vise omsorg og omtanke for barnet (Christenson et al., 

2008; Sprague & Walker, 2005). Skolen kan bidra til å forverre eller forbedre 

atferdsvanskene, og dette kan være avgjørende for hvordan barnet klarer seg videre (Ogden, 

2015). 

 

Det har blitt vist at flere utfordringer innen ulike livsområder på samme tidspunkt kan være 

ekstra belastende for foreldrepraksis (Rutter, 1972). Her kan derimot enkelte risikofaktorer 

påvirke effekten av risikofaktorer av et mer generelt preg, som økonomi, 

depresjonssymptomer hos foreldre og problemer i parforhold. I noen forhold kan det vise seg 
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at negative dyadiske forhold går begge veier, og at barnet og den voksne er sammen om det 

uheldige samspillet. Det viser seg at dersom foreldre oppfatter barnets atferdsvansker som 

belastende og stressfylt, vil det også påvirke relasjonen dem mellom (Donenberg & Baker, 

1993; Webster-Stratton, 1990), i tråd med at foreldre til disse barna ser ut til å oppleve seg 

selv som mindre kompetente foreldre sammenlignet med andre (Mash & Johnston, 1990). 

 

Mors psykiske helse som en risikofaktor assosiert med atferdsvansker er godt dokumentert i 

forskning (Alvarez, Meltzer-Brody, Mandel & Beeber, 2015; Moffitt, 2006; Parfitt, Pike & 

Ayers, 2014). Den norske mor og barn-undersøkelsen har vist at angst hos mor er mer 

skadelig for barnet når det er i skolealder, sammenlignet med dersom mor har 

angstproblematikk under svangerskapet. Dette tyder på at depresjon hos mor når barnet er i 

førskolealder medfører risiko for barnets psykiske helse, og kan føre til utvikling av senere 

atferds og emosjonelle vansker hos barnet (Gjerde et al., 2018). Symptomer på slike vansker 

hos barnet kan være angst, tristhet, gråt, bekymring og magesmerter. En annen studie, TOPP-

studien (Trivsel og oppvekst i barndom og ungdomstid), har vist at psykiske plager reduseres 

dersom sosiale ferdigheter økes. En longitudinell studie gjennomført av Bornstein, Hahn og 

Haynes (2010) har vist en sammenheng mellom lav sosial kompetanse og høy grad av 

symptomer på angst og depresjon hos barn som viser atferdsvansker. Samtidig fant en 

metastudie sammenheng mellom sosial risiko, stress og atferdsvansker hos barn, samt at lav 

tilgang til ressurser så ut til å påvirke stress i familien, som deretter svekket 

foreldreferdighetene. Dette viste seg igjen å øke sannsynligheten for et bredt spekter av 

utviklingsvansker hos barn, hvor atferdsvansker var en av dem (Conger et al., 2010). Likevel 

er det viktig å nevne at gode sosiale ferdigheter og psykiske utfordringer ikke er motpoler 

eller ensidig utelukkende mot hverandre (Bårdstu, 2007). 

 

En studie på atferdsvansker hos barn i alderen 2 til 10 år gjennomført av Shaw, Lacourse og 

Nagin (2005) viste at vedvarende atferdsvansker hadde en sammenheng med risikofaktorer 

ved både oppdragelse, barnet i seg selv, og i det nære familieforholdet. Barna i studien som 

rapporterte vedvarende atferdsvansker viste seg å kjennetegnes ved at de i større grad avviste 

foreldrene sine, og var mer fryktløse. Det viste seg også at mødre til disse barna rapporterte 

økte nivåer av depresjon. Den samme studien viste også at kronisk hyperaktivitet var 

forbundet med økte nivåer av depressive symptomer hos mor, sammenlignet med de som 

rapporterte lavere kroniske nivåer av hyperaktivitet. Annen forskning som retter seg mot 

ungdomskriminalitet, har formidlet sannsynligheten for at familiestruktur og kvaliteten på 



 18 

forelder-barn forholdet har viktige implikasjoner for barnets utvikling av antisosial atferd, og 

kan lede til kriminell atferd i løpet av livet (Ganem & Agnew, 2007). 

 

Oppsummert kan vi påpeke SIL som en modell som fremhever muligheten til å endre barnets 

atferdsvansker ved å endre foreldreferdigheter. Andre strukturelle faktorer som kan lede til 

vansker hos barnet, kan også vise seg å ha bakgrunn i psykiske helseutfordringer hos mor. 

Vanskene kan komme til uttrykk i forbindelse med utfordringer knyttet til relasjoner til 

jevnaldrende og selvkontroll. De individuelle risikofaktorene hos barnet kan også fungere 

som beskyttelsesfaktorer for noen av disse barna, og begrense utviklingen av 

atferdsproblematikk (Prather & Golden, 2009). 
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3. Behandlingsstrategi 

Dette kapittelet vil redegjøre for hvordan vi kan hjelpe barn i risiko og deres familier. TIBIR 

vil av den grunn være sentral, og vil bli redegjort for innledningsvis. Redegjørelsen av TIBIR 

viser til at dette er et evidensbasert behandlingsprogram som kan forebygge 

atferdsproblematikk hos barn, samtidig som det er et sentralt utgangspunkt for oppgaven. Et 

av tiltakene i TIBIR, PMTO foreldrerådgivning, kan være aktuelt for mødre med psykiske 

vansker. Dette med hensikt om at barna kan profitere på tiltaket via mødrene sine. 

Avslutningsvis ses foreldretiltak i lys av tidligere forskning, før det teoretiske grunnlaget i 

oppgaven oppsummeres før hypoteser presenteres. 

 

3.1 Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) 

Da Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU, tidligere «Atferdssenteret») ble 

etablert av myndighetene i 1998, var det for å styrke kunnskapen vår og forbedre 

kompetansen i arbeid med barn og unge med atferdsvansker (Solholm, Kjøbli & Christiansen, 

2013). Samtidig fikk senteret i oppdrag å arbeide mot å etablere et forhold til relevante 

tjenester som er knyttet til implementeringspraksis. Senteret fikk to mandater, hvor 

viktigheten av å påvirke forekomsten av atferdsvansker i et langsiktig perspektiv var en av 

dem. Det andre innebar at senteret skal samarbeide med praksisfeltet og 

forskningsinstitusjoner, i tillegg til at de skal være internasjonalt orientert og utvikle kunnskap 

på et akademisk internasjonalt nivå (Talgø, 2017). 

 

Utviklingen av TIBIR er basert på forskningen og det teoretiske rammeverket som stammer 

fra Gerald Patterson og Marion Forgatch sin forskning, sammen med kolleger fra Oregon 

Social Learning Center. TIBIR er også påvirket av andre programmer som De Utrolige Årene 

(DUÅ), Fast Track,The SNAP: The Under 12 Outreach Project for Antisocial Boys, og Triple 

P (Forgatch & Kjøbli, 2016). Det er tungt vektlagt at tiltakene i TIBIR skal være effektive og 

skreddersydd til å bekjempe barnets utfordringer, samtidig som tiltakene skal implementeres 

på en systematisk måte for å hjelpe barnets utfordringer (Biglan, Metzler & Ary, 1994). 

 

Målgruppen til TIBIR er barn i alderen 3-12 år sammen med foreldrene deres, hvor barna 

allerede har, eller er i fare for å utvikle sosiale- og/eller atferdsvansker. TIBIR-programmet 
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består av seks tiltak: en kartleggingsfase for tidlig identifisering, samt fem andre tiltak. Tre 

moduler, individuell PMTO, PMTO i grupper, og Brief Parent Training (BPT), er rettet mot 

foreldrene, mens den siste modulen, Teacher Consultation (TC), er rettet mot lærere og andre 

voksenpersoner på institusjoner som er i kontakt med barn med atferdsvansker, for eksempel i 

skole og barnehage. Det siste tiltaket, Child Social Skill Training (CSST), ble utformet for å 

forbedre barnets sosiale ferdigheter. Disse seks tiltakene har til hensikt å både supplere og 

kompensere for hverandre. 

 

I denne masteroppgaven vil fokuset være PMTO-gruppetiltaket i TIBIR som består av 12 

ukentlige veiledningsøkter, hvor hver av dem går over 2,5 timer (Solholm et al., 2013). 

Innholdet i disse veiledningsøktene vil redegjøres for ytterligere i neste kapittel, samtidig som 

den metodiske prosedyren gjennomgås i metodekapittelet. BPT-tiltaket som er mindre 

intensivt og går over en kortere tidsperiode, vil ikke være gjenstand for verken drøfting eller 

analyser, og av den grunn kun relevant dersom det er nødvendig å sammenligne de to 

tiltakene. Forskning har tidligere vist at evidensbaserte foreldretiltak er de mest effektive 

tiltakene for å motvirke atferdsvansker hos barn (Edwards, Céilleachair, Bywater, Hughes & 

Hutchings, 2007). Med bakgrunn i denne antakelsen er formålet til TIBIR-programmet å 

styrke familiemiljøet ved hjelp av foreldretiltak som det redegjøres for videre herfra. 

 

3.1.1 Implementering av TIBIR 

TIBIR bygger på erfaringer fra det skoleomfattende programmet PALS; «Positiv atferd, 

støttende læringsmiljø og samhandling», implementeringen av PMTO, samt prosjektet 

«Lokalt samarbeid om barns sosiale utvikling og tilpasning» som ble utprøvd i Lørenskog 

kommune i 2004-2005. Hensikten med tiltaksprogrammet er å forebygge og dempe 

utviklingen av atferdsvansker ved hjelp av tidlig innsats, og bidra til å utvikle positiv og 

prososial atferd hos barn (Utgarden, 2018). Betydningen av tidlig innsats er å hjelpe barn med 

atferdsvansker tidlig i oppveksten, gjerne i førskolen, for å oppnå en forebyggende effekt og 

for å implementere proaktiv innsats. Dette inkluderer tidlig identifisering av sårbare barn, og 

baserer seg på et tverrfaglig samarbeid hvor tjenestene forener sine kunnskaper og ferdigheter 

for å hjelpe slike barn. I 2013 var 53 kommuner med i TIBIR-prosjektet, og flere enn 750 

fagpersoner som er opplært i TIBIR sine moduler, samtidig som det er flere som ønsker 

opplæring (Gomez, Grønlie, Kristiansen & Richardsen, 2014; Solholm et al., 2013). 
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3.1.2 PMTO foreldrerådgivning 

Parent Management Training Oregon (PMTO) er basert på teorien bak SIL-modellen. 

Hensikten med foreldretreningen i TIBIR er å redusere atferdsvansker hos barn og å fremme 

prososial atferd ved å styrke positive og effektive foreldreferdigheter, samtidig som de 

negative ferdighetene skal reduseres. Gjennom undervisning, veiledning og bekreftelse er 

formålet å stimulere foreldres bruk av hensiktsmessige ferdigheter. Dette gjøres ved å arbeide 

målrettet for at foreldrene skal lære seg å gjenkjenne og identifisere barnets atferd. På den 

måten er den overordnede hensikten med PMTO å redusere tvingende samspill i familier som 

opplever utfordringer knyttet til dette (Forgatch & Patterson, 2010). PMTO-tiltaket tilbys av 

ansatte ved kommunale helsetjenester som pedagogisk-psykologisk tjeneste, helsestasjonen, 

barnehageansatte, skoler, og barneverntjenesten (Utgarden, 2018). Med den varierte 

bakgrunnen de ansatte i de kommunale helsetjenester har, gir dette rom for at deltakerne 

møter profesjonelle på en arena som er tilpasset behovene til de enkelte (Kjøbli & Ogden, 

2012). 

 

3.2 Tidligere forskning 

Det er gjennomført en hel del studier på PMTO-tiltaket i seg selv (Kazdin, 1997; Ogden & 

Hagen, 2008; Patterson, Dishion & Chamberlain, 1993), men få studier hvor det tas høyde for 

mors psykiske helse som en modererende variabel. Tidligere forskning på høy-intensive tiltak 

til foreldre som rapporterer symptomer på psykiske vansker, og hvordan slike tiltak har en 

effekt på barn, vil det redegjøres for videre i dette kapittelet. 

 

En studie gjennomført av Kjøbli og Ogden (2012) har derimot sett på hvordan den mindre 

intensive versjonen av PMTO, BPT, har hatt effekt hos mødre som rapporterer symptomer på 

psykiske vansker, og hvordan dette har påvirket barnas atferdsvansker og sosiale kompetanse. 

Studien av BPT presenterte funn som tilsa at foreldre i som mottok BPT tiltak rapporterte at 

barna deres utviste lavere atferdsvansker og høyere grad av sosiale ferdigheter etter tiltak, 

sammenlignet med kontrollgruppen. I tillegg rapporterte foreldre i tiltaksgruppen at de i større 

grad utviste positive foreldreferdigheter etter tiltak, og mindre hard og inkonsekvent disiplin 

sammenlignet med foreldrene i kontrollgruppen. Den samme studien så også på hvordan 
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mødres rapporterte symptomer på psykisk helse modererte effekt av tiltak, hvor høye nivåer 

av symptomer på psykisk helse hos mor reduserte effekten av BPT. 

 

En annen studie med mer omfattende og langvarige tiltaksøkter (12 økter) på foreldretrening 

(Gardner, Hutchings, Bywater & Whitaker, 2010) fant ut at i familier hvor mødre rapporterte 

høye nivåer av psykiske helsesymptomer, viste gutter og yngre barn større forbedring av 

atferdsvansker ved post-test måling. I tillegg har Leijten et al. (2020) foretatt en metaanalyse 

på 13 randomiserte studier som hadde iverksatt foreldretiltaket De Utrolige Årene (DUÅ), 

hvor Leijten med kolleger ønsket å se på tiltakets effekt i europeiske land. DUÅ er et 

evidensbasert tiltak for foreldre, barn og lærere utprøvd og utviklet ved hjelp av forskning i 

over 30 år. I studien deltok 1 696 familier med barn i alderen 2-11 år, som hadde til hensikt å 

blant annet undersøke om alvorlighetsgrad av atferdsvansker og depresjon hos mor reduserte 

tiltakseffekt for barn med atferdsvansker og bremset utviklingen av atferdsvansker hos barna. 

Resultatene viste at barn med mødre som rapporterte høyere nivå av psykisk vansker, viste 

større effekt av tiltaksprogrammet De Utrolige Årene. Barn med mer alvorlige former for 

atferdsvansker viste seg at oppnår større fordeler av et høy-intensivt foreldretiltak i gruppe, 

samtidig som mødres psykiske helse var knyttet til en større reduksjon i barns atferdsvansker. 

Det samme viste en annen studie av Baydar, Reid og Webster-Stratton (2003), som har sett på 

hvordan mødre som rapporterte svekket psykisk helse utøver sine foreldreferdigheter 

sammenlignet med foreldre som ikke rapporterer samme nivå av symptomer på psykisk helse. 

Analysene i denne studien har vist at foreldre i risikogruppen for å utøve negativ 

foreldrepraksis grunnet psykiske helseproblemer, ikke var bare engasjert i og fikk nytte av 

tiltaket, men fikk i noen tilfeller bedre utbytte enn foreldre uten disse risikofaktorene. 

 

Studier av mer intensive tiltak som de to sistnevnte gir oss håp om at PMTO-tiltaket i denne 

oppgaven vil ha effekt av tiltak. Kunnskapen om at lav-intensitetstiltak som BPT ikke har vist 

effekt på denne gruppen mødre, gir oss grunnlag for å anta at mer intensive tiltak som PMTO, 

vil ha effekt. 

 

3.3 Oppsummering og hypoteser 

Forutsetninger for at barn skal oppnå en positiv sosial utvikling, selvkontroll, forhold til 

jevnaldrende og i tillegg motvirke potensielle forløpere til atferdsvansker, stiller sammensatte 

krav til barnet som individ og de kontekstuelle faktorene rundt barnet. Det teoretiske 
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rammeverket «sosial interaksjon læringsmodell» har vært sentralt i redegjørelse og drøfting 

av årsaker som kan både hindre og fremme atferdsvansker og negative samspillsmønstre, 

samtidig som mors psykiske helse blir redegjort for som en kontekstuell risikofaktor for 

negativ sosial utvikling hos barnet. SIL-modellen poengterer hvordan barnet utvikler seg i 

samspill med andre, og peker ut foreldreferdigheter som en faktor man kan endre på ved hjelp 

av foreldreveiledning. Forskningsprosjektet TIBIR består av flere tiltak, hvor det 

evidensbaserte foreldretiltaket PMTO gruppetiltak er en av dem. 

 

Sentralt i oppgaven vil være hvordan foreldrerådgivning gjennom PMTO kan hjelpe barn som 

har utviklet atferdsvansker, og hvordan psykisk helse hos mor kan moderere effekten av et 

slikt tiltak. Med bakgrunn i nevnte studier som viser lav effekt av lav-intensitetstiltaket BPT 

hos mødre som rapporterer høye symptomer på psykisk helse, har vi grunn til å anta at PMTO 

gruppetiltak vil ha effekt hos den samme gruppe mødre og deres barn. Av den grunn vil denne 

masteroppgaven bidra med utvidet kunnskap på feltet knyttet til det mer omfattende og høy-

intensive PMTO gruppetiltaket på foreldreferdigheter, samt undersøke i hvilken grad PMTO 

gruppetiltak viser en effekt hos mødre med utfordringer relatert til psykisk helse. Dette leder 

oss til å repetere oppgavens problemstilling, som er som følgende: 

 

«Hvordan påvirker symptomer på mors psykiske helse utbytte av hjelpetiltak i form av 

endring i barnets sosiale fungering?» 

 

Det har videre blitt utarbeidet to overordnede hypoteser for oppgaven: 

 

- H1: «Økt nivå av psykiske vansker hos mor påvirker barnets utbytte etter hjelpetiltak» 

- H2: «Økt nivå av psykiske vansker hos mor påvirker barnets utbytte ulikt i både 

kontroll- og tiltaksgruppe etter hjelpetiltak» 
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4. Metode 

I dette kapittelet vil studiens fremgangsmåte og metode presenteres. Prosedyre, utvalg og 

måleinstrumentene i forbindelse med datainnsamlingen gjøres rede for. Validitet og 

reliabilitetsbegreper som er sentrale for oppgaven gjøres rede for i lys av de metodiske 

aspektene til oppgaven. Mulige målefeil samt etiske vurderinger fremlegges, før kapittelet 

avsluttes med en redegjørelse av analysestrategien til neste kapittel. 

 

4.1 Metodologisk tilnærming 

Hensikten med å ta i bruk dette datamaterialet er for å kunne svare på oppgavens 

problemstilling; «Hvordan påvirker mors psykiske helse utbytte av hjelpetiltak i form av 

endring i barnets sosiale fungering?». Den kvantitative metoden som er det metodiske 

grunnlaget i oppgaven, gir mulighet for å samle inn data fra flere respondenter. Dette vil gi 

oss et gjennomsnittsnivå av hvordan situasjonen er for de sårbare familiene, og ikke bare for 

hvordan det er for hver enkelt familie. Ved en kvantitativ tilnærming er man opptatt av å telle 

fenomener, som innebærer å kartlegge utbredelse av det følgende fenomenet i et større utvalg 

(Johannessen, Christoffersen & Tufte, 2016). 

 

I oppgaven har den kvantitative metoden gjort det mulig å samle inn individdata på 

gruppenivå, for å se på gjennomsnittseffekter på gruppenivå. Dette ble gjort ved hjelp av 

spørreskjemadata, og danner grunnlag for hypotesene en skal forsøke å enten avkrefte eller 

bekrefte for å kunne studere et fenomen eller en problemstilling (Bryman, 2016). 

Datamaterialet er fra en effektstudie, og ønsket å ha som formål å se på behandlingseffekten 

av tiltaket, slik at det derfor ble utført en randomisert kontrollert undersøkelse (RCT), 

nærmere bestemt en pretest-posttest parallellt randomisert studie. Slike randomiserte 

kontrollerte studier er sentrale innenfor diskusjonen rundt effektstudier, og blir omtalt som 

gullstandarden når en skal evaluere tiltakseffekt på gruppenivå. Klinikere skiller vanligvis 

mellom efficacy. og effektstudier, hvor randomiserte efficacy studier tar for seg hvorvidt et 

tiltak er i stand til å produsere et resultat som er i tråd med forventningene under mer 

kontrollerte betingelser. Effektstudier derimot, dreier seg om eksperimenter som gjøres i den 

«virkelige verden» og knytter seg sterkt opp mot regulær praksis. Efficacy og effektstudier er 

relevant i forbindelse med kritikken rettet mot randomiserte studier og begrepet evidens. 
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Kritikken dreier seg om det faktum at efficacystudier ikke tar hensyn til ekstern validitet i 

forbindelse med å generalisere funn til en populasjon, og stiller i tillegg krav om å drive 

forskning innenfor strenge og satte rammer som ikke ser ut til å kunne antyde noe om 

virkeligheten. I en slik debatt kan effektstudier anses som et godt alternativ, selv om også 

slike studier ser ut til å bli utsatt for kritikk. Hvorvidt effektstudier er egnet til å trekke 

slutninger fra x til y, altså om vi eksempelvis kan si at tiltak (x) er årsak til konsekvensen (y), 

som er at barnet utvikler atferdsvansker, er debattert på feltet med bakgrunn i denne 

forskningens eksterne validitet, og om den er i stand til å trekke slutninger til den generelle 

populasjonen. Effektstudier er avhengig av at utvalget er representativt, og at gruppene er like 

slik at de kan sammenlignes med hverandre (Gartlehner, Hansen, Nissman, Lohr & Carey, 

2006). 

 

4.1.1 Forskningsdesign 

Spørreundersøkelser (også omtalt som selvrapportdata i spørreskjemaform) dreier seg om at 

forskeren søker å kartlegge en ønsket situasjon på et gitt tidspunkt (Bryman, 2016). 

Kvantitative data kan ofte samles inn ved hjelp av standardiserte spørreskjemaer med faste 

spørsmål og svaralternativer (Johannessen et al., 2016). Spørreskjemaer kan brukes for å se 

nærmere på bakgrunnsfaktorer, samt primære og sekundære utfallsmål som kan moderere 

eller mediere resultatene i utfallsmål. Det kan med andre ord involvere mange variabler som 

en kan analysere i etterkant, og på bakgrunn av dette forsøke å finne sammenhenger og 

mønstre mellom disse variablene (Bryman, 2016). 

 

I en spørreundersøkelse er det to måter å samle inn datamateriale på. I følge Bryman (2016) er 

det ved hjelp av strukturerte intervju og selvrapporterte spørreskjema. I et strukturert intervju 

er forskeren tilstede for å stille spørsmålene til respondenten. Dersom man heller bruker et 

selvrapportert spørreskjema, slik som ved datainnsamlingen til TIBIR-prosjektet, vil ikke 

forskeren nødvendigvis være til stede, og respondenten blir nødt til å fylle ut spørreskjemaet 

på egenhånd. En er derfor avhengig av at spørreskjemaet er lett å administrere og at 

spørsmålene er tydelig uttrykt og enkle å tolke, for å forhindre utfordringer underveis i 

utfyllingen av spørreskjemaet. 
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I TIBIR-prosjektet er det som sagt blitt brukt en spørreskjemaundersøkelse. Selve prosedyren 

til forskningsprosjektet vil bli nærmere beskrevet i kapittel 4.2 sammen med en beskrivelse av 

tiltaksvariabelen i kapittel 4.2.1, og deltakerne som blir beskrevet i kapittel 4.2.2. De 

standardiserte måleinstrumentene anvendt i datainnsamlingen redegjøres for i kapittel 4.3, 

samtidig som forskningens validitet og reliabilitet drøftes videre i henholdsvis kapittel 4.4 og 

4.5. Eventuelle målefeil som kan ha blitt gjort er temaet for kapittel 4.6, hvor det også gjøres 

rede for type 1 og type 2 feil. Statistisk styrke gås gjennom i kapittel 4.7. Kapittel 4.8 

beskriver de etiske vurderingene til forskningsprosjektet, før det i kapittel 4.9 redegjøres for 

analysestrategien som er sentral for å avdekke interessante funn i forskningsprosjektet. 

 

 

 

4.2 Prosedyre 

Inklusjon i studien baserte seg på klinikeres vurdering, og det var derfor ingen offisiell 

screeningmetode. Data ble samlet inn på tre måletidspunkt; ved inntak (pretest, T1), rett etter 

behandlingsslutt (12 uker senere, T2), og et halvt år senere (post-test, T3) etter PMTO-tiltaket 

var fullført. I denne oppgaven analyseres to måletidspunkt, T1 og T2. Vurderingene av 

gruppene på de ulike tidspunktene foregikk på samme sted som de ble tildelt tiltak. Dersom 

foreldrene trengte hjelp med å fylle ut spørreskjemaene, ble de tilbudt hjelp på lik måte som 

de andre deltakerne for å unngå å skape forskjeller. Omsorgspersonen som tilbrakte mest tid 

med barnet ble bedt om å fylle ut skjemaet. Deltagerne ble ikke tilbudt økonomisk 

kompensasjon for å delta i studien. Utfyllingen av spørreskjemaene tok omtrent én time 

(Kjøbli, Hukkelberg & Ogden, 2013). Klinikere som skulle gjennomføre tiltakene ble 

informert om hvilke familier som skulle få PMTO, og hvilke som ikke skulle få det, etter at 

deltakerne hadde blitt randomisert til enten PMTO-gruppetiltak eller kontrollgruppe. 

 

Det ble bedt om at den omsorgspersonen som sto nærmest barnet skulle fylle ut 

spørreskjemaet, som varierte mellom å være mor, far, stemor, stefar, fostermor, fosterfar, eller 

annet. Det viste seg at det var 115 mødre (83,9%) av de 137 deltakerne som fylte ut skjemaet i 

studien. Av den grunn er hovedvekten av denne oppgaven basert på mødre som respondenter, 

til tross for de 137 omsorgsgiverne som har svart på spørreskjemaene. Videre avgrenses 

oppgaven til å omhandle disse mødrene. 
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4.2.1 Tiltaksvariabel 

Foreldrerådgivning er manual- og prinsippbasert, og har som målsetning å forsterke gode og 

effektive foreldreferdigheter, i tillegg til å redusere og motvirke eskalering av atferdsvansker 

hos barn (Ogden & Hagen, 2008). Deltakerne i studien ble tilfeldig fordelt til enten PMTO-

gruppetiltak, eller kontrollgruppen etter å ha fullført utfylling av spørreskjema i T1 (pretest). 

Deltakerne i studien ble fordelt til en av gruppene, hvor halvparten har fått PMTO mens 

resten fikk ordinære tiltak i tråd med kommunalt tilbud for barn med atferdsvansker (Solholm 

et al., 2013). 

 

PMTO gruppeveiledning omfatter 12 økter, hvor hver av øktene inkluderer 2,5 timer. 

Gruppeveiledningen er ment for opptil 16 deltakere, altså foreldre til maksimalt 8 barn. 

Foreldrene vil gjennomgå opplæring i fem foreldreferdigheter som positiv involvering, læring 

av nye ferdigheter, problemløsning, tilsyn og disiplin, som gjenspeiler det teoretiske 

grunnlaget for SIL-modellen illustrert i Figur 1. Målet med tiltaket er «å styrke foreldrene i 

bruk av positive foreldrestrategier, og å redusere bruken av tvangspregede 

samhandlingsformer» (Forgatch & Patterson, 2010). Timene skal dreie seg om å øve på disse 

ferdighetene (Ogden, 2015). I følge Forgatch og Patterson (2010) er det hensiktsmessig at 

øktene begynner med en «oppvarming», etterfulgt av en gjennomgang og diskusjon av 

øvelsesoppgaver de har jobbet med i hjemmet. Her belyses også det som har gått galt og som 

har potensiale for forbedring. Øvelsesoppgavene kan gås gjennom ved hjelp av at foreldrene 

gjennomfører rollespill som demonstrerer hvordan de opplevde det vanskelige samspillet med 

barnet. Økten avsluttes med diskusjoner og en gjennomgang av nytt materiale som skal øves 

på i hjemmemiljøet (Solholm et al., 2013). 

 

I motsetning til tiltaksgruppen som mottok PMTO, besto kontrolltiltakene i regulær praksis av 

både aktive tiltak og ikke-aktive tiltak. De som mottok aktive tiltak i kontrollgruppen fikk 

hjelp fra skole-baserte psykologiske tjenester, eller rådgivning fra offentlige sosialarbeidere, 

rådgivning fra helsesykepleiere, atferdsrådgivning, Marte Meo, mens andre fikk en annen 

form for tiltak. For en betydelig andel av de resterende i kontrollgruppa manglet det 

informasjon om iverksatte tiltak, som representerer de ikke-aktive tiltakene. I hovedsak 
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varierte også kontrolltiltakene i innhold og intensitet, og ingen av deltakerne i gruppen mottok 

andre evidensbaserte tiltak (Tømmerås, Kjøbli & Forgatch, 2018). 

 

4.2.2 Deltakere 

Utvalget i studien består av 137 barn i alderen 3-12 år der de allerede hadde utviklet, eller sto 

i fare for å utvikle atferdsvansker. Deltagere ble ekskludert fra studien dersom de hadde en 

autismediagnose, hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep, var psykisk utviklingshemmet, 

eller dersom foreldrene hadde alvorlige psykisk problemer eller var psykisk utviklingshemmet 

(Hukkelberg, Tømmerås & Ogden, 2019). Utvalget ble rekruttert ved at de hadde kontaktet 

primærhelsetjenestene på eget initiativ eller blitt henvist fra en tilsvarende tjeneste, og de ble 

hentet fra de daværende fem helseregionene i landet. Utvalget består av barn som ble allokert 

50:50, hvor halvparten fikk gruppetiltaket Parent Management Training Oregon (PMTO), 

mens de resterende fikk ordinære tiltak i tråd med det kommunale tilbudet for barn med 

atferdsvansker (Solholm et al., 2013). 

 

4.3 Måleinstrumenter 

Det ble sendt ut et spørreskjema bestående av tre måleinstrumenter til respondentene, med 

den hensikt om å kartlegge det kliniske utvalget i TIBIR-prosjektet bestående av barn. Det ble 

stilt spørsmål om symptomer på mors psykiske helse ved hjelp av Symptom Checklist-5 

(SCL-5) (Strand et al., 2003) som undersøker symptomer på engstelse og tristhet. Barnets 

atferdsvansker ble målt ved bruk av Eyberg Child Intensity Scale (ECBI) (Reedtz & 

Martinussen, 2011) og barnets sosiale kompetanse, som ble målt ved Home and Community 

Social Behavior Scale (HCSBS) (Hukkelberg & Ogden, 2016; Merrell, Streeter & Boelter, 

2001). 

 

4.3.1 Home and Community Social Behavior Scales (HCSBS): 

Sosial kompetanse 

Home and Community Social Behavior Scales (HCSBS) er et skjema for vurdering av barns 

sosiale kompetanse (skala A) og antisosial atferd (skala B), som gjennomføres av foreldre 
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eller andre nære omsorgspersoner. I forbindelse med denne masteroppgaven er kun skala A 

for sosial kompetanse benyttet, hvor hensikten er å analysere sumskårene forhold til 

jevnaldrende og selvkontroll i denne skalaen. 

 

Spørreskjemaet, som heretter kun refererer til skala A, er utviklet til barn og unge i alderen 5-

18 år, og består av 32 spørsmål som måler sosial kompetanse (Merrell & Caldarella, 2008). 

Skala A deler sosial kompetanse inn i to subkategorier som søker å måle barnets «forhold til 

jevnaldrende (15 spørsmål) og «selvkontroll» (17 spørsmål). Skala A anvender spørsmål som 

eksempelvis «Takler greit overgangen mellom ulike aktiviteter», og «Har ferdigheter/evner 

som kamerater/venninner ser opp til/beundrer». Foreldre krysser deretter av for hvor alvorlig 

de anser atferden å være på en Likert-skala fra 1 til 5, hvor: 1 = Aldri og 5 = Ofte 

(Hukkelberg & Ogden, 2016). 

 

HCSBS ble videreutviklet fra School Social Behavior Scales (SSBS) i 2000 (Merrell & 

Caldarella, 2008). HCSBS har til hensikt å måle barnets sosiale atferd når det befinner seg i 

ordinære sosiale sammenhenger, i motsetning til SSBS som ønsker å måle sosial atferd i 

sammenheng med pedagogiske situasjoner (Merrell, 1993). Oversettelse av HCSBS ble gjort 

av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge. Valideringen av Home and Community Social 

Behavior Scales (HCSBS) ble ferdigstilt i 2012, etter å ha gjennomført dette i et klinisk norsk 

utvalg som tok utgangspunkt i 551 barn og unge med sine omsorgspersoner. Studien 

sammenlignet HCSBS skala A med Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI), som måler 

atferdsvansker. Intensjonen var å oppnå en negativ korrelasjon for å påvise at instrumentene 

måler ulike og delvis motstående konstrukt, henholdsvis sosial kompetanse og atferdsvansker. 

Korrelasjonene endte opp med en moderat negativ verdi på r=-0,60, som tilsier at begge 

instrumentene måler ulike begreper. Begge skalaene i HCSBS viste i tillegg høy reliabilitet, 

ved en verdi på r=0,93 målt ved Cronbachs alfa (Helgevold, 2012). Cronbachs alfa brukes 

ofte som en indikator for å måle intern konsistens. Verdier på Cronbachs alfa varierer på en 

skala fra 0-1, og ser på samvariasjonen.mellom ulike ledd i skalaen, hvor alle verdier over 0,8 

indikerer god indre konsistens og at de to leddene samsvarer med hverandre i høy grad. 

Verdien på Cronbachs alfa burde ideelt sett ligge på over 0,7 (Pallant, 2013). 

 

Dimensjonaliteten i begrepet sosial kompetanse utarbeidet i spørreskjemaet ble målt i en 

studie gjennomført av Hukkelberg og Ogden (2016). Ved hjelp av en eksplorerende 

faktoranalyse viste skalaen bestående av 17 spørsmål om Forhold til jevnaldrende, delt inn i 
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«samarbeidsvillig» (5 spørsmål), «sosial» (9 spørsmål) og «empatisk» (3 spørsmål), funn til å 

være Cronbachs alfa (a) å være a = 0,79 (samarbeid), a = 0,88 (sosial) og a = 0,71 (empatisk). 

Femten spørsmål som reflekterer barnets Selvkontroll, delt inn i «atferdsregulering» (5 

spørsmål), «akademisk» (6 spørsmål) og «selvkontroll» (4 spørsmål), viste seg å reflektere det 

overordnede begrepet om selvkontroll ved Cronbachs alfa på a = 0,73 (atferdsregulering), a = 

0,82 (akademisk) og a = 0,78 (selvkontroll) for hver av skalaskårene. Disse skårene 

representerer høy grad av intern konsistens som medfører at HCSBS er et tilfredsstillende 

verktøy å bruke for å måle barns forhold til jevnaldrende og selvkontroll, sammen med 

valideringen av skjemaet beskrevet i foregående avsnitt. Dette viser at valideringen av 

HCSBS er et tilfredsstillende verktøy å bruke for å måle sosial kompetanse hos barn. 

 

4.3.2 Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI): Atferdsvansker 

Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) er et spørreskjema som baserer seg på 

foreldrerapportering. Det har til hensikt å måle atferdsvansker hos barn i alderen 2-16 år, og 

tar utgangspunkt i 36 spørsmål. ECBI anvendes til både forskningsformål og som et 

screeninginstrument i klinisk praksis (Reedtz & Martinussen, 2011). Eyberg Child Behavior 

Inventory ble utviklet i USA på 1970-tallet, men tatt i bruk i Norge først i 1999 (Reedtz & 

Martinussen, 2011). Det ble oversatt til norsk av Willy-Tore Mørch i 1999, og den første 

norske standardiseringen av måleinstrumentet ble lagt fram i 2008, som ble gjort med 

utgangspunkt i et nasjonalt utvalg av barn i alderen 4 til 12 år (Reedtz et al., 2008). 

 

Det originale skjemaet inneholder 36 spørsmål. En forkortet versjonen har vist bedre 

dimensjonalitet enn den originale versjonen, og har dermed blitt hyppig anvendt senere i 

forbindelse med måling av atferdsvansker (Hukkelberg, Reedtz & Kjøbli, 2018). ECBI-22 

måler tre områder av atferdsvansker; opposisjonell atferd, uoppmerksom atferd, og 

problematferd. Svarene på spørsmålene i spørreskjemaet rangeres ved hjelp av en Likert-skala 

fra 1 til 7, hvor: 1 = Aldri, og 7 = Alltid. Spørsmålene måler frekvens av utfordrende atferd, 

hvor eksempler er «nekter å spise maten som blir servert», «slåss med venner på egen alder» 

og «ødelegger leker og andre ting». I tillegg kan foreldrene rapportere om atferdsvansken er 

representerer et problem for dem ved hjelp av en såkalt «problemskala». Denne skalaen 

benyttes ikke i denne masteroppgaven da fokuset var på endring av barns symptomer. Svarene 

blir summert til en totalskåre: ECBI intensitetsskala. Skårene fra intensitetsskalaen måler 

symptomnivået på barns atferdsvansker (Reedtz & Martinussen, 2011). 
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Den norske forskningen på ECBI viser seg å støtte at måleinstrumentet har god reliabilitet (i 

form av indre konsistens), som vises ved Cronbachs alfa på mellom 0,82-0,93 rapportert i 

flere studier (Drugli, Fossum, Larsson & Morch, 2010; Fossum, Morch, Handegard & Drugli, 

2007; Reedtz, Handegard & Morch, 2011). Sterk indre konsistens indikerer at 

måleinstrumentet er i stand til å fremstille treffsikre målinger i ulike utvalg (Kleven, 2008). 

Forskning har ved hjelp av eksplorerende SEM-modellering vist at utgaven med 22 spørsmål 

er legitim å anvende, noe tidligere bekreftende faktoranalyser (CFA) ikke har klart å få frem. 

Resultatene viste overensstemmelse med de tre faktorene opposisjonell atferd, uoppmerksom 

atferd og problematferd (Hukkelberg et al., 2018). 

 

4.3.3 Symptom Checklist-5 (SCL-5): Psykisk helse 

Symptomer på mors psykiske helse ble målt ved hjelp av SCL-5, Symptom Checklist-5. Dette 

instrumentet består av fem indikatorer som måler symptomer på engstelse og tristhet («mental 

distress»). Skjemaet blir brukt som et screeninginstrument for psykologiske plager, og 

gjennomføres ved bruk av selvrapportering. Instrumentet er utviklet for voksne i alderen 18-

64 år (Tambs, 1993). Selve skjemaet består av fem indikatorer: (1) Nervøsitet/indre uro, (2) 

Stadig redd eller engstelig, (3) Føler seg håpløst med tanke på fremtiden, (4) Bekymret eller 

urolig, og (5) Nedtrykt eller tungsindig. Når deltakeren svarer på disse spørsmålene, krysser 

en av på hvor godt disse plagene stemmer overens med en selv, som gjøres ved hjelp av en 

Likert intensitetsskala fra 1 til 5: 1 = Ikke i det hele tatt, 2 = Litt, 3 = Måtelig, 4 = Ganske 

mye, og 5 = Veldig mye. Videre blir disse resultatene addert og delt på antall items, slik at vi 

står igjen med en gjennomsnittsskåre. Dette gir oss en indikasjon på hvor høye nivåer av 

symptomer på psykiske helsevansker disse mødrene er plaget med (Kvalevaag et al., 2013). 

 

Ved hjelp av en rapport utformet av Stoltenberg, Sigveland, Moum og Leiknes (2016) har de 

psykometriske egenskapene til SCL-5 blitt målt med utgangspunkt i seks studier. Rapportert 

Cronbachs alfa for SCL-5 i denne sammenhengen var rapportert til 0,79 som laveste verdi i 

henhold til psykotisisme, og 0,91 som høyeste verdi for depresjon. Andre målinger på 

spørreskjemaets konsistens ble rapportert til 0,88 for angst, 0,79 for fiendtlighet, og 0,81 for 

fobisk angst, som forteller oss at spørreskjemaet viser sterk reliabilitet. Bruk av den originale 

SCL-90 kan være utfordrende for deltakere med psykiske utfordringer å fylle ut, ettersom det 
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er et lengre og derfor mer krevende spørreskjema å fylle ut, som gjør oss observante på at 

SCL-5 av disse grunnene er et godt substitutt for de lengre skjemaene. 

 

SCL-5 baserer seg opprinnelig på det originale screeninginstrumentet SCL-90, men har senere 

blitt utviklet til kortere skjemaer, hvor SCL-5 er en av dem. SCL-5 har vist seg å korrelere 

sterkt med SCL-25, og det er funn som tilsier at SCL-5 viser nærmest like resultater som de 

lengre versjonene, som har ført til at den forkortede versjonen tas i bruk hyppigere enn de 

som er lengre (Kvalevaag et al., 2013). En sammenligning av de ulike SCL-instrumentene ble 

i 2003 publisert av Strand m.fl. (2003), og i 2010 ble instrumentet validert i henhold til norske 

standarder (Derogatis, 2010). I PMTO-studiet har SCL-5 blitt anvendt, da dette er et 

selvadministrert screeningskjema som er enklere og raskere å fylle ut, og som av den grunn er 

godt egnet i større forskningsprosjekter. 

 

4.4 Validitet og reliabilitet 

Begrepet om validitet forteller om vi måler det teoretiske begrepet vi skal måle, og om dette 

gjør det mulig å trekke slutninger. Reliabilitet på den andre siden, er i sterkere grad forbundet 

med målesikkerhet, og om vi måler det vi faktisk skal måle (Thrane, 2018). I denne delen vil 

det videre presenteres forskningens validitet og reliabilitet i forbindelse med datamaterialet til 

masteroppgaven. Til å begynne med vil masteroppgavens validitet bli diskutert (kapittel 4.4.1 

til 4.4.5), og deretter masteroppgavens reliabilitet (kapittel 4.5). Før kapittelets slutt vil 

målefeil også bli diskutert (kapittel 4.6). 

 

4.4.1 Validitet 

Et viktig kriterium i forskning er validitet. Validitet tar for seg integriteten i forskningen, med 

andre ord hvorvidt en kan slå fast at forskningsfunnene faktisk er sanne og om det viser seg at 

vi har klart å måle det vi skulle måle (Bryman, 2016). Indikatorene som fungerer som 

metodisk grunnlag i oppgaven er viktig at måler det konseptet de skal måle (De Vaus, 2014). I 

denne masteroppgaven hvor hensikten er å se på mors psykiske helses påvirkning på barns 

grad av sosial utvikling og atferdsvansker, vil det i henhold til validitet blant annet være viktig 

å se på om måleinstrumentet SCL-5 har målt mors symptomer på en god og presis måte, i 

tillegg til at det kan knyttes til ytre validitet for å kunne generalisere funnene. 
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Cook og Campbell (1979) sitt validitetssystem vil være hensiktsmessig å ta i bruk, da deres 

validitetssystem har som overordnet hensikt å kvalitetssikre gjennomført forskning, og 

undersøke om den er troverdig. I henhold til Kleven (2008) er dette validitetssystemet 

universelt akseptert i moderne kvantitativ metode, til tross for at det er ulike nivåer av 

bevissthet blant praktiserende forskere, avhengig av tilnærminger de foretar seg avhengig av 

deres forskningsfelt. Validitetssystemet er bygget på fire ulike innenfor validitet; begreps-, 

statistisk, indre og ytre validitet. Disse begrepene har alle ulike måter å trekke slutninger på, 

og begrepene vil bli beskrevet nærmere nedenfor. Valg av forskningsdesign kan se ut til å 

være avgjørende for alle de fire måtene å trekke slutninger på, men særdeles for å oppnå god 

indre validitet (Lund, 2002). 

 

4.4.2 Begrepsvaliditet 

Begrepsvaliditet handler om hvor godt begreper samsvarer med de teoretiske forventningene, 

altså at det definerte begrepet går i overensstemmelse med begrepets praktiske betydning (De 

Vaus, 2014). Her gjelder det å tilstrebe at begrepet vi skal måle, gjenspeiles i det vi sier det 

skal måle. Det er også avgjørende at det aktuelle begrepet blir fremmet ved at det er godt 

definert, og har en god forklaring. Det er ofte vanskelig å utarbeide gode definisjoner, 

særdeles når det kommer til begreper som er vanskelig å operasjonalisere (Bryman, 2016).  

 

Trusler til begrepsvaliditet er systematiske og tilfeldige målingsfeil. Systematiske målingsfeil 

kan være feil i måleinstrumentene eller egenskaper ved observatøren som fører til uriktige 

avlesninger, og kan føre til at vi måler en effekt som ikke egentlig er der. Tilfeldige 

målingsfeil er målefeil som oppstår tilfeldig, men som vil jevnes ut i det lange løp. 

Målingsfeil som dette kan true forskningens reliabilitet, som videre kan påvirke forskningens 

begrepsvaliditet (Lund, 2002). Begrepsvaliditeten til begrepet sosial kompetanse (fra skala A i 

HCSBS) har i en tidligere studie blitt sammenlignet med begrepet atferdsvansker fra Eyberg 

Child Behavior Inventory (ECBI), med den hensikt å undersøke begrepsvaliditeten til de to 

motstridende begrepene. Valideringsstudien viste en moderat negativ korrelasjon på r=-0,60, 

som forteller oss at instrumentene måler to ulike begreper (Helgevold, 2012). Av den grunn 

ser vi at begrepene er tilstrekkelig operasjonalisert, som reduserer sannsynligheten for å begå 

systematiske feil og gjør det mulig å undersøke om man måler det man har til hensikt å måle 

(Bryman, 2016). 



 34 

 

4.4.3 Statistisk validitet 

Statistisk validitet dreier seg om validiteten til slutninger, og samvariasjonen mellom variabler 

(Bryman, 2016). Med andre ord om en slutning er betydelig eller holdbar nok i henhold til 

statistiske tester til at det på bakgrunn av dette kan trekkes en konklusjon. Det forekommer at 

kvantitativ forskning tar i bruk statistiske metoder som signifikanstesting og estimater av 

effektstørrelse for å kunne avgjøre om en tendens er triviell eller ikke. En slik vurdering er 

mer krevende innen kvalitativ forskning, da en er nødt til å i større grad stole på forskerens 

vurderinger. Det kan for eksempel være utfordrende å vurdere om barns atferdsforandringer 

fra tidspunkt A til B i et klasserom illustrerer en reell forandring, eller om det bare er en 

alminnelig og «vanlig» endring som forekommer hyppig. På bakgrunn av slike utfordringer 

ser vi altså at statistisk validitet vil variere avhengig av forskningsmetoden som er brukt 

(Kleven, 2008). Det er også sentralt å trekke inn statistisk styrke for å avgjøre om 

datamaterialet har tilstrekkelig antall deltakere, slik at det er mulig å påvise en effekt av tiltak. 

Lav statistisk styrke øker sannsynligheten for å begå en Type 1 feil, hvor man sier det er en 

sammenheng som egentlig ikke er der, og beholder en alternativhypotese som er feil (Type 2). 

 

4.4.4 Indre validitet 

Indre validitet går ut på å trekke en slutning basert på en studie – altså hvorvidt en med 

sikkerhet kan si at x er en årsak til y – basert på en studie (Thrane, 2018). Dersom x forårsaker 

y, kan vi være sikre på at x er ansvarlig for variasjon i y, og at det ikke er noe annet som 

forårsaker denne variasjonen. I forbindelse med denne masteroppgaven vil det være relevant å 

knytte det til at vi har et randomisert utvalg i en randomisert kontrollert studie (RCT), som av 

den grunn vil jevne ut individuelle faktorer som kan påvirke at resultatene våre stemmer 

overens med det studerte utvalget. Begrepet kausalitet er med andre ord sterkt relatert til indre 

validitet, da de begge forsøker å illustrere årsaksaksforklaring, eller at det ene fenomenet er 

årsak til det andre. Kausale variabler gir oss derimot ingen informasjon om hvorfor det er en 

kausal relasjon mellom to variabler. Dersom det viser seg at en tredjevariabel er årsaken til 

den kausale relasjonen mellom to variabler, vil det dreie seg om en spuriøs sammenheng. 

Dette vil svekke den indre validiteten (Kleven, 2008). 
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Forskningen som ligger til grunn for oppgaven er avhengig av at de to gruppene som skal 

sammenlignes er representative. Det vil si at sammensetningen i utvalget gjenspeiler 

sammensetningen i populasjonen. Et slikt utvalg trekkes ut på en tilfeldig måte, og kalles 

randomisering. For at utvalget skal være representativt i forhold til populasjonen, er en 

avhengig av at den består av respondenter knyttet til både hjelpekontekster og ordinære 

kontekster. Eksempler på tilstanden til utvalget kan være deres kroniske, komorbide og 

problematiske vansker, som utgjør variasjon i bakgrunn og forutsetninger ved deltakelse i 

studien. Variert bakgrunn hos utvalget er et avgjørende prinsipp for å tilstrebe et 

representativt utvalg, og slike metoder øker sannsynligheten for at utvalget vårt befinner seg i 

nærheten av populasjonen på best mulig måte (Johannessen et al., 2016). 

 

4.4.5 Ytre validitet 

Den ytre validiteten er forbundet med i hvilken grad vi kan påstå at funnene i forskning kan 

generaliseres til å gjelde en større populasjon enn den gruppen det ble forsket på. I forskning 

er det relevant å ha som mål at forskningsfunnene viser god ytre validitet, slik at resultatene 

vil være relevante for andre enn selve utvalget undersøkt. Her vil utvalget i forskningen være 

avgjørende, da det er grunnleggende at de reflekterer populasjonen det skal generaliseres til. 

Dette er også årsaken til at kvantitative forskere i høyeste grad forsøker å utvikle 

representative utvalg i forskningen sin (Bryman, 2016). Ved bruk av RCT-design som 

metodisk grunnlag for den foreliggende forskningen til denne oppgaven, har ytre validitet 

vært sentralt for å gjøre forskningsfunnene av relevans for andre enn bare utvalget i studien. 

 

I sammenheng med indre og ytre validitet, er det nødvendig å relatere disse formene for 

validitet til randomiserte kontrollerte studier (RCT). Denne forskningsmetoden tar, som 

tidligere nevnt, for seg gjennomsnittseffekter på gruppenivå ved å ta i bruk individdata, for å 

deretter sammenligne to representative grupper. I lys av RCT-design vil indre og ytre validitet 

relevant for å tilstrebe forskning av høy kvalitet. Det eksisterer derimot innvendinger mot 

randomiserte kontrollerte studier som tilsier at RCT-data og tilsvarende effektstudier (som i 

denne masteroppgaven) tilsynelatende ser ut til å ha flere metodologiske utfordringer, som 

gjør det utfordrende å tolke funn fra slike studier. Det med bakgrunn i at det kan utgjøre en 

trussel for den ytre validiteten (Möller, 2011). 
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4.5 Reliabilitet 

Validitet er nødvendig i forskning, men alene ikke tilstrekkelig for å undersøke om målingene 

som blir gjort er gode nok (Field, 2013). Det relaterte begrepet om reliabilitet tar for seg 

hvorvidt forskningen er pålitelig, og dreier seg om at måleinstrumentene gir konsistente og 

repeterbare resultater (Bryman, 2016). Stabilitet er et sentralt begrep innen reliabilitet, og den 

beste måten å teste stabilitet på er test-retest metoden. Dette innebærer at man administrerer 

en test eller måling på et tidspunkt, og gjennomfører gjentatt testing under samme betingelser. 

Da forventer man å se en høy korrelasjon mellom begge måletidspunktene, slik at en kan si at 

testingen er stabil. Ved bruk av denne metoden ser man om forskningen er repeterbar, med 

andre ord om forskningen har høy reliabilitet. Dersom korrelasjonen er lav mellom 

måletidspunktene, viser dette at målingen er ustabil, som antyder at svarene respondentene 

har avgitt ikke kan stoles på (Bryman, 2016). Reliabilitet kan måles ved eksempelvis 

Cronbachs alfa, som har blitt redegjort for tidligere i oppgaven. Reliabilitet er betydelig i 

forbindelse med kvantitativ forskning, hvor en kvantitativ forsker ofte er opptatt av om 

målingene de gjør er stabile eller ikke. Det er derfor spesielt viktig i denne oppgaven, hvor 

psykologiske fenomener blir målt ved hjelp av flere indikatorer. Unøyaktige målinger vil 

være en trussel mot reliabiliteten, og kan forekomme dersom en respondent ved et uhell 

velger feil svaralternativ ved avkrysning, eller at den som registrerer svarene i datamatrisen 

har registrert feil svaralternativ på vegne av respondenten (Thrane, 2018). Det vil være en viss 

risiko for at det forekommer tilfeldige eller systematiske målefeil, som vil bli drøftet videre. 

 

4.6 Målefeil 

Der indikatorer mangler både validitet og reliabilitet, kan dette føre til målingsfeil. Det er 

ønskelig å måle både validiteten og reliabiliteten til indikatorene før en igangsetter en studie 

(De Vaus, 2014). Som tidligere nevnt kan lav reliabilitet og tilfeldige og systematiske 

målefeil føre til at vi måler en effekt som egentlig ikke er der, eller ikke måler en effekt som 

egentlig er der, og svekker validiteten til forskningen. 

 

Tilfeldige målingsfeil kan oppstå tilfeldig, men jevnes ut i det lange løp dersom det foretas 

mange nok observasjoner (Lund, 2002). Field (2013) påpeker viktigheten av å håndtere 

målefeil som kan oppstå når en samler inn data, og opplyser samtidig om at det ved 

selvrapportering er større rom for målefeil. Årsaken til dette kan være dersom mor rapporterer 
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barnets atferd som sterkt avvikende, med bakgrunn i en nylig enkelthendelse hvor barnet har 

utvist avvikende atferd. Dette kan forårsake rapportering av atferd som ikke gjenspeiler 

barnets gjennomsnittlige atferd. Dette vil være kilde til feilrapportering når det er ønskelig at 

omsorgspersonen skal rapportere barnets gjennomsnittlige atferd. Et annet eksempel på 

tilfeldig målingsfeil kan være mødrenes subjektive oppfattelse av sitt eget barn, som kan bære 

preg av å være enten mer positiv eller mer negativ enn det som er realistisk. Det kan også ses 

ved at fedre underrapporterer barnets atferdsvansker, hvor mor overrapporterer det samme. 

Dette kan medføre uriktig rapportering av barnets atferd med bakgrunn i ulike subjektive 

vurderinger av mor og far. 

 

Systematiske målefeil kan føre til avvik hver gang en måler, og målingene vil i et slikt tilfelle 

systematisk variere som en konsekvens av at det har blitt brukt uriktige målemetoder eller 

vært feil med måleinstrumentene. Dette kan knyttes til at deltakerne i studien har en personlig 

karakteristika som resulterer i enten underrapportering eller overrapportering i forbindelse 

med datainnsamling. Da vil det ikke være nyttig å samle inn flere målinger, for feilene vil 

fortsatt begå i sammenheng med personlighetstrekket til personene som rapporterer. Det er 

derfor ikke uriktig å utelukke at dette kan ha forekommet i forbindelse med innsamling av 

datamaterialet til forskningsprosjektet denne masteroppgaven tar utgangspunkt (Lysne & 

Olsen, 2018). 

 

4.6.1 Type 1 og type 2 feil 

I forbindelse med hypotesetesting vil det være en viss risiko for at det begås såkalte type 1 

eller type 2 feil. Ved å begå type 1 feil aksepteres en hypotese som viser seg å ikke stemme, i 

motsetning til dersom man skulle begå en type 2 feil og forkaste en hypotese når den viser seg 

å være sann. Et signifikansnivå på under p<,05, forteller oss at det er under 5% sannsynlighet 

for at funnene har oppstått tilfeldig. Dermed er det 5% sannsynlighet for at forskjellene har 

oppstått tilfeldig, som utgjør en 5% sjanse for å forkaste en nullhypotese som er sann (type 1 

feil). Dersom en endrer signifikansnivået til p<,01, vil sannsynligheten øke for at vi beholder 

en nullhypotese som er feil (Type 2 feil). Feil som dette refererer til at uavhengig av de 

konklusjoner som trekkes, vil det alltid være en liten sannsynlighet for at en har trukket feil 

konklusjon. Dette til tross for at det sjelden forekommer i forskningsrapporter og statistikk 

(Howitt & Cramer, 2017). 
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4.7 Statistisk styrke 

I forbindelse med type 1 og type 2 feil, er det relevant å redegjøre for forskningens statistiske 

styrke. Den statistiske styrken til en test reflekterer sannsynligheten for å avdekke en effekt 

som eksisterer i populasjonen. Dette er det motsatte av sannsynligheten for at den gitte testen 

ikke finner en effekt, når man antar at det er en effekt i populasjonen – altså type 2 feil (Field, 

2013). Statistisk styrke tar for seg sannsynligheten for å beholde eller forkaste hypotese 1 og 

hypotese 2, som sier om det henholdsvis er en sammenheng, eller at det ikke er det. 

 

Det er derimot noen grep en kan ta for å ta hensyn til den statistiske styrken. Blant annet ved å 

sørge for at utvalgsstørrelsen er stor nok til å representere populasjonen, med den følgen at det 

vil innebære mindre sjanse for feil i utvalget. Alle analyser i denne masteroppgaven har brukt 

et signifikansnivå på 0,05, som tilsier at det er 5% sjanse for å begå Type 1 feil i analysene. 

Dersom en senker konfidensintervallet til f.eks 90%, øker sannsynligheten for å begå en Type 

2 feil, hvor vi beholder en nullhypotese som faktisk viser seg å være sann, altså at vi sier at 

det ikke er et forhold mellom to variabler (i dette tilfellet mors psykiske helse og utfallsmål). 

God statistikk er hvor det viser seg å være lavere sjanse for å begå Type 2 feil (Bryman, 

2016). 

 

4.8 Etiske vurderinger 

Oppgaven baserer seg på datamateriale fra studien Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR), 

som ble gjennomført av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU). 

Forskningsprosjektet TIBIR er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk (REK), og forskningsinstitusjonen er derfor pliktig å etterfølge og sikre at 

praksisen følger de etiske retningslinjene som fremkommer av en slik avtale. Disse 

retningslinjene medfører krav om at forskningen som gjøres skal foregå i henhold til etiske 

normer, og være et bidrag til å fremme vitenskapelig praksis. 

 

I samarbeid med NUBU ble det undertegnet en databehandleravtale om bruk og håndtering av 

forskningsdata som var avgrenset til formålet om masteroppgaven, og datamaterialet er 

anonymisert av NUBU. Avtalen legger til rette for at oppgaven følger de definerte 
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retningslinjene for oppbevaring og lagring av datamaterialet. Når denne avtalen opphører eller 

når formålet i henhold til masteroppgaven er oppnådd, skal informasjonen som er tildelt 

databehandleren (meg) og eventuelle andre opplysninger som inngår i denne avtalen, slettes. 

 

4.9 Analysestrategi 

For å analysere datamaterialet ble ««Statistical Packages for the Social Sciences» (SPSS) 

versjon 26 benyttet. Hensikten med oppgaven er å undersøke om mors symptomer på psykisk 

helse kan påvirke barnets sosiale utvikling og atferdsvansker. 

 

Deskriptiv statistikk 

Deskriptiv statistikk har til hensikt å beskrive utvalget, samt sammenligne kontroll- og 

tiltaksgruppen for å undersøke eventuelle baseline forskjeller. Dette presenteres 

innledningsvis i analysen, samtidig som utvalgets skjevhet, kurtose og t-test blir lagt frem. 

Det er en forutsetning for regresjonsanalysene at utvalget er tilsynelatende normalfordelt. 

Dette gjenspeiles i en fordeling som er symmetrisk klokkeformet, hvor de midterste verdiene 

symboliserer gjennomsnittsverdiene til variablene.  

 

Skjevhet og kurtose er statistiske mål på normalfordeling, hvor skjevhet i et utvalg ses ved at 

halene samles på en side av kurven, og kurtose viser oss hvor spiss eller flat en fordeling er. 

Verdier for skjevhet er anbefalt at ikke ligger minus to eller pluss to, ettersom verdier utover 

dette kan medføre større grad av usikkerhet. Perfekte verdier for kurtose er 0, til tross for at 

dette forekommer sjelden (Pallant, 2013). 

 

Korrelasjonsmatrisen presenteres deretter, som gjør det mulig for oss å se bivariate 

sammenhenger mellom de ulike uavhengige variablene i datasettet, og om sammenhengen er 

signifikant eller ikke. Tabell 2 har som formål å vise bivariate korrelasjoner mellom de ulike 

variablene, og måler størrelse og retning på samvariasjon mellom to variabler (Tabachnick & 

Fidell, 2007). Pearsons korrelasjonskoeffisient blir betegnet i statistikk med bokstaven r, og 

derav anvendt i beskrivelsen av korrelasjonene i denne oppgaven (Howitt & Cramer, 2017). 

Videre vil frafallsanalyse være relevant, og hvorvidt frafallet er tilfeldig eller systematisk, 

kjørt ved en Little’s MCAR. Dette er nødvendig for å undersøke om det er potensielle 

systematiske skjevheter i resultatene som kan påvirke studiens validitet. 
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Regresjonsanalyser 

Etterfulgt av dette vil det bli gjort en multippel lineær regresjonsanalyse for å undersøke om 

symptomer på mors psykiske helse predikerer ulik tiltakseffekt i samlet kontroll- og 

tiltaksgruppe. Dette gjøres ved hjelp av prediktoranalyse, som konstrueres ved hjelp av en 

lineær regresjonsanalyse. Regresjonsanalysen vil bestå av en avhengig variabel (posttest 

måling) som ses i sammenheng med de uavhengige variablene målt i T2 (pretest) og mors 

psykiske helse (SCL-5). Ved hjelp av dette vil det bli mulig å se på hvordan økt nivå av mors 

rapporterte psykiske helse predikerer barnets fungering etter tiltak, i både kontroll-og 

tiltaksgruppe. 

 

Det er mulig for en statistisk analyse å inkludere en kombinert effekt av to eller flere 

prediktorvariabler på en utfallsanalyse. En slik kombinert effekt omtales som en modererende 

effekt, og er vist ved en signifikant interaksjonseffekt mellom variabler (Field, 2013). 

Moderatoreffekt forekommer dersom forholdet mellom to variabler (PMTO 

foreldreveiledning og utfallsmål) endres som en funksjon av en modererende tredjevariabel 

(mors psykiske helse) (Jose, 2013). I denne oppgaven gjøres dette ved et dikotomt utfallsmål 

på gruppenivå, som gjør det mulig for en moderatoranalyse å se på om mors psykiske helse 

påvirker utfall ulikt i tiltaksgruppene. Dette er illustrert ved figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Pilene angir retningen på statistisk påvirkning. 

 

Moderatoreffekt kan vi lese av analysens hierarkiske multiple regresjonsanalyser, hvor 

interaksjonsledd bestående av tiltaksgruppe*mors psykiske helse (SCL-5) inkluderes for å se 

etter en moderatoreffekt. Dette vil gjøre det mulig å se hvordan barns endring i T2 påvirkes av 

PMTO 
foreldreveiledning 

(x) 
 

Tiltakseffekt (y) 

Mors psykiske 
helse 
(z) 



 41 

tiltaksvariablene og nivåer av SCL-5 målt i T1. Det ble kjørt regresjonsanalyser for alle de tre 

utfallsmålene separat. 

 

Utfallsmål (uavhengig variable) ble kontrollert for i T1 og vises i modell 1 av 

regresjonsanalysene. Tiltaksgruppen ble inkludert i modell 2. I modell 3 ble mors psykiske 

helse inkludert, i tillegg til interaksjonsleddet. Kontrollgruppe er kodet 0 i analysen, og 

tiltaksgruppe er kodet 1. I skalaen som måler atferdsvansker vil en negativ skåre indikere 

bedring, som vil si at barnet har hatt en nedgang i atferdsvansker. På skalaene som måler 

forhold til jevnaldrende og selvkontroll, vil derimot en positiv skåre indikere bedring, og 

derfor at barnet har økt sin sosiale kompetanse. 

 

I regresjonsanalysen er det en forutsetning at det er signifikante korrelasjoner, i tillegg til at 

det er et teoretisk grunnlag som skaper interesse for å gjennomføre videre analyser (Pallant, 

2013). Regresjonsanalysen er hovedsakelig det som bygger argumentasjonen i oppgaven, som 

sammen med korrelasjonstabellen og moderatoranalysen vil komplettere diskusjonen som 

foretas senere av de gjennomførte analysene. Hypotesene er grunnlag for videre diskusjon, og 

for å undersøke om de teoretiske hypotesene innfris eller ikke. 
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5. Resultater 

Formålet med dette kapittelet er å statistisk presentere resultatene fra studien, som vil være til 

hjelp med å svare på oppgavens hypoteser. Resultatene presenteres ved hjelp av deskriptiv 

statistikk og korrelasjoner i kapittel 5.1, frafallsanalyser i kapittel 5.2, og ved multippel 

regresjonsanalyse kapittel 5.3. I sammenheng med den kvantitative metoden som er 

utgangspunktet for datainnsamlingen, er det ikke nødvendig å trekke kausale konklusjoner, 

men heller se på resultatene med utgangspunkt i at de sier noe om sammenhengen med 

variablene som blir presentert. Resultatene danner derfor grunnlag for å si noe om hvordan 

mors psykiske helse kan påvirke barnet i form av atferdsvansker, forhold til jevnaldrende og 

selvkontroll. Funnene blir presentert i kort form, men vil være gjenstand videre for en grundig 

diskusjon videre i besvarelsen. I forbindelse med regresjonsanalysene vurderes til slutt 

hypotesene. 

 

5.1 Deskriptiv statistikk 

Deskriptiv statistikk gir oss en beskrivelse oversikt over de demografiske variablene i 

datamaterialet, og oppsummerer mønstre i svar fra et utvalg. Det gir oss informasjon om for 

eksempel gjennomsnittlig inntekt hos respondentene, eller et annet mønster av sammenhenger 

som respondentene har svart på (De Vaus, 2014). For å undersøke ulikheter i måletidspunkt, 

ble deltakerne sammenlignet i de to gruppene tiltaks- og kontrollgruppe. Det ble utført både t-

tester og chi-square analyser (representert ved X2) for dikotome variabler for å se om 

tiltaksgruppen og kontrollgruppen er ulike ved T1 på de sentrale demografiske variablene. 

Resultatene presenteres i Tabell 1, som viser at det ikke var signifikante forskjeller mellom 

gruppene. 
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Tabell 1:     
Deskriptiv statistikk (gjennomsnitt, standardavvik, prosent, t-test og chi-square) 

     
  Tiltaksgruppe Kontrollgruppe Kontraster  

  M (SD) M (SD) t (Sig.)  
Demografiske variabler     
Inntekt i husholdningen a 583' (423') 497' (261') -1,40 (0,63)  
Foreldres utdanningsnivå b 3,35 (1,531) 3,26 (1,32) -3,48 (0,85)  
Foreldres alder 37,38 (6,17) 37,48 (6,57) 0,94 (0,52)  
Mors psykiske helse c 9,78 (4,09) 9,26 (3,74) -0,77 (0,29)  
Barnets alder 8,45 (2,18) 8,68 (2,52) 0,56 (0,26)  
     
Barnevariabel     
Atferdsvansker d 84,07 (20,81) 83,42 (21,02) -0,18 (0,94)  
Forhold til jevnaldrende e 56,67 (13,26) 54,93 (13,72) -0,75 (0,94)  
Selvkontroll f 43,47 (10,88) 44,73 (9,47) 0,72 (0,16)  
     
Dikotomiserte variabler % % X2  
Single foreldre 26,50 % 40 % 2,86 (0,09)  
Ikke-vestlige g 8,30 % 7,70 % 0,43 (0,50)  
Barnets kjønn 44 (gutter) 43 (gutter) 0,37 (0,54)  
N 72 65    
Tabell 1: "Tiltaksgruppe" i tabell 1 refererer til tiltaksgruppen i TIBIR hovedstudie som fikk tildelt PMTO tiltak. T-test 
ble gjennomført for demografiske- og barnevariabler, og kjikvadrattester for dikotome variabler. 
     
a Inntekt delt på tusen b Foreldres utdanningsnivå̊ på en skala fra 1 til 6: 1) 9-årig grunnskole eller 

kortere, 2) 1-2-årig videregående, 3) Videregående yrkesfaglig, 4) 3-årig videregående  
allmennfaglig, gymnas, 5) Høyskole,universitet inntil 4 år (bachelor, cand.mag),   
6) Universitet, høyskole, mer enn 4 år (master, hovedfag) c SCL-5 d Atferdsvansker fra ECBI  
e Forhold til jevnaldrende fra HCSBS f Selvkontroll fra HCSBS g Ikke-vestlig innvandrer  

 

 

Tabell 1 viser oss deskriptiv statistikk og baseline forskjeller for tiltaks- og kontrollgruppen. 

Vi ser at kontrollgruppa hadde en signifikant større andel single foreldre. Tabellen gir oss 

også innsikt i gjennomsnitt standardavvik og prosentandel for de ulike variablene i utvalget, 

og gjør det mulig å se sammenhenger mellom variablene. Det ble gjennomført en uavhengig 

t-test for å sammenligne tiltaks- og kontrollgruppe. Verdiene for kurtose og skjevhet ble 

undersøkt, og alle lå innenfor et akseptabelt nivå (> -2.0 og <2), som kan antyde akseptabel 

normalfordeling (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996). 
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** korrelasjonen er signifikant på 0,01 nivå (1-halet). 

 

Korrelasjonstabellen (tabell 2) viser sammenhengen mellom de uavhengige variablene i T1. 

Videre forklares derfor utfordringer som ble rapportert ved T1, for å sette lys på hva som da 

kan ha opplevdes som utfordrende. Vi leser av tabellen at mors rapporterte psykiske helse er 

svakt positivt korrelert med atferdsvansker (r = .288, p <.01), som betyr at høye symptomer 

på utfordringer relatert til psykisk helse hos mor, henger sammen med rapportering av høyere 

nivå på atferdsvansker hos barnet. Mors psykiske helse viser seg å ikke være signifikant med 

barnas forhold til jevnaldrende (r = -.019), som forteller oss at det ikke er en sammenheng 

mellom disse to variablene. Mors psykiske helse ser vi korrelerer svakt negativt med barns 

selvkontroll (r = -.209, p <.01), som betyr at rapporterte høye symptomer på psykisk helse hos 

mor ser ut til å medføre svekket selvkontroll hos barnet. Videre fremkommer det av tabellen 

at det er en moderat til sterk negativ korrelasjon mellom atferdsvansker og forhold til 

jevnaldrende (-.418, p <.01), som forteller oss at økte atferdsvansker førte til svekkede 

forhold til jevnaldrende. Tabellen forteller oss også at det var en moderat til sterk negativ 

korrelasjon mellom atferdsvansker og selvkontroll (r = -.631, p <.01), som tilsier at 

rapportering av høye utfordringer knyttet til atferdsvansker, førte til svekket selvkontroll. Det 

er en sterk positiv korrelasjon mellom forhold til jevnaldrende og selvkontroll (r = .741, p 

<.01), som viser at høy rapportering av utfordringer relatert til forhold til jevnaldrende, henger 

sammen med økte verdier av vansker knyttet til selvkontroll. Korrelasjonene vil være 

grunnlag for videre diskusjon i kapittel 6. 

 

5.2 Frafallsanalyse 

I en frafallsanalyse sammenlignes de demografiske variablene til gruppen som fullførte både 

T1 og T2, og frafallsgruppen som deltok frem til T2. For å utelukke at det er visse 

Tabell 2
Bivariate korrelasjoner mellom familiefaktorer og barnets atferdsvansker
Variabel 1. 2. 3. 4.
1. Psykisk helse
2. Atferdsvansker .288**
3. Forhold til jevnaldrende -.019 -.418**
4. Selvkontroll -.209** -.631** .741**
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karakteristikker ved frafallsgruppen som medførte frafall, er det essensielt å sammenligne 

disse to gruppene for å undersøke om frafallet er systematisk eller tilfeldig (Skog, 2009). 

 

Analysene viste et frafall fra T1 til T2 på 23, som utgjør 16,8% av det totale utvalget på 137. 

Av den grunn deltok kun 114 familier i tidspunkt 2 av studien. Det ble gjennomført Little´s 

missing completely at random test (MCAR) for å se nærmere på om det var systematisk eller 

tilfeldig frafall. Ved hjelp av denne analysen så vi at signifikansnivået var 0,67, som tilsier at 

det er tilfeldig frafall i datamaterialet vårt. 

 

5.3 Regresjonsanalyser 

Regresjonsanalysene er utgangspunktet for å svare på oppgavens problemstilling og 

hypoteser, og rapporteres med standardiserte skårer da dette tillater oss å sammenligne skårer 

fra ulike normaldistribusjoner (Aiken & West, 1991). 

 

5.3.1 Prediktoranalyser 

Prediktoranalyse av endring i barns forhold til jevnaldrende etter tiltak og mors 

psykiske vansker 

Prediktoranalysen baserer seg på lineær regresjon, hvor forhold til jevnaldrende T2 er 

avhengig variabel, representert ved «Constant». Uavhengige variabler er forhold til 

jevnaldrende målt ved T1 og mors psykiske helse (SCL-5). Hensikten med prediktoranalysen 

er å se på hvordan mors psykiske helse påvirker barnets forhold til jevnaldrende, både for 

kontroll- og tiltaksgruppen. 

 

Tabell 3:    
Prediktoranalyse av barns forhold til jevnaldrende 
    
Variabel β t Sig. 
   (Constant)  3,97 0,00 
   Forhold til 
   jevnaldrende T1 0,77 12,72 0,00 
   SCL-5 0,09 1,51 0,13 
Tabell 3: (Constant): forhold til jevnaldrende T2 
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Tabell 3 viser oss at endring av barnets atferdsvansker i hele utvalget, ikke påvirkes av mors 

psykiske helse (SCL-5)(β=0,77, t=12,72, p=0,00). Neste steg vil derfor være å teste om mors 

symptomer på psykisk helse modererer ulikt i kontroll- og tiltaksgruppe. 

 

Vi finner derfor ikke støtte for hypotese 1, som sier at «Økt nivå av psykiske vansker hos mor 

påvirker barnets utbytte etter hjelpetiltak», i form av barnets forhold til jevnaldrende, og kan 

konkludere med at det ikke er en sammenheng mellom mors psykiske vansker og barns 

forhold til jevnaldrende i T2 i både kontroll- og tiltaksgruppen. 

 

Prediktoranalyse av endring i barns selvkontroll etter tiltak og mors psykiske vansker 

Prediktoranalysen baserer seg på lineær regresjon, hvor selvkontroll T2 er avhengig variabel, 

representert ved «Constant». Uavhengige variabler er selvkontroll målt ved T1 og mors 

psykiske helse (SCL-5). Hensikten med prediktoranalysen er å se på hvordan mors psykiske 

helse påvirker barnets selvkontroll, både for kontroll- og tiltaksgruppen. 

 
Tabell 4:    
Prediktoranalyse av barns selvkontroll 
    
Variabel β t Sig. 
   (Constant)  3,98 0,00 
   Selvkontroll T1 0,64 8,63 0,00 
   SCL-5 0,05 0,70 0,48 

    
Tabell 4: (Constant): selvkontroll T2  

 

Vi ser i tabell 4 at endring av barnets atferdsvansker i hele utvalget, ikke påvirkes av mors 

psykiske helse (SCL-5)(β=0,05, t=0,70, p=0,48). Dette forteller oss at mors psykiske vansker 

og selvkontroll i T1 ikke kan predikere selvkontroll i T2. Videre vil det være relevant å 

undersøke om mors psykiske vansker modererer forskjellig i tiltaks- eller kontrollgruppe. 

 

Med bakgrunn i dette finner vi ikke støtte for hypotese 1, som sier at «Økt nivå av psykiske 

vansker hos mor påvirker barnets utbytte etter hjelpetiltak», i form av barnets selvkontroll. Vi 

kan derfor konkludere med at det ikke er en sammenheng mellom mors psykiske vansker og 

barns selvkontroll i T1 i både kontroll- og tiltaksgruppe. 
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Prediktoranalyse av endring i barns atferdsvansker etter tiltak og mors psykiske 

vansker 

Prediktoranalysen baserer seg på lineær regresjon, hvor atferdsvansker T2 er avhengig 

variabel, representert ved «Constant». De uavhengige variablene er atferdsvansker målt ved 

T1 og mors psykiske helse (SCL-5). Hensikten med prediktoranalysen er å se på hvordan 

mors psykiske helse påvirker barnets atferdsvansker, både for kontroll- og tiltaksgruppen. 

 
Tabell 5:    
Prediktoranalyse av atferdsvansker  
    
Variabel β t Sig. 
   (Constant)  4,26 0,00 
   Atferdsvansker T1 0,65 8,64 0,00 
   SCL-5 0,01 0,13 0,89 

    
Tabell 5: (Constant): atferdsvansker T2  

 

Vi ser i tabell 5 at mors nivå av psykiske vansker (SCL-5) ikke påvirker endring av barnets 

atferdsvansker i hele utvalget (β= 0,65, t= 8,64, p=0,00). Dette betyr at neste steg i analysene 

vil være å teste om mors psykiske helse (SCL-5) modererer forskjell i kontroll- eller 

tiltaksgruppe. 

 

Av den grunn finner vi ikke støtte for hypotese 1, som sier at «Økt nivå av psykiske vansker 

hos mor påvirker barnets utbytte etter hjelpetiltak», i form av barnets atferdsvansker. Videre 

konkluderer vi med at det ikke er en sammenheng mellom mors psykiske vansker og barns 

atferdsvansker i T2 i hele utvalget, både i kontroll- og tiltaksgruppen. 

 

5.3.2 Regresjonsanalyser 

Regresjonsanalyse av endring i barns forhold til jevnaldrende etter tiltak og mors 

psykiske vansker 

Hierarkisk multippel regresjonsanalyse for endring i barns forhold til jevnaldrende, kontrollert 

for økt nivå av symptomer på psykisk helse hos mødre. Modell 1 viser stabilitet i avhengig 

variabel mellom T1 og T2, og modell 2 viser effekt av tiltaksgruppene før det kontrolleres for 

SCL-5. Moderatoranalysen vises i tabell 6 modell 3. Forhold til jevnaldrende (HCSBS T2) ble 

brukt som avhengig variabel, representert ved «(Constant)». Uavhengige variabler 
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(kontrollvariabler) er HCSBS T1, tiltaksgruppe, mors psykiske helse SCL-5 og et 

interaksjonsledd bestående av tiltaksgruppe og SCL-5 målt ved T1. 

 

Tabell 6: 
Multippel regresjon av endring i barns forhold til     
jevnaldrende etter tiltak, kontrollert for mors psykiske helse   
       
Variabel β R2 ∆R2 t Sig.  
Modell 1  0,58   0,00  
   (Constant)    5,72 0,00  
   Forhold til 
   jevnaldrende T1 0,76     12,58 0,00  
Modell 2  0,62 0,03  0,00  
   (Constant)    5,30 0,00  
   Forhold til 
   jevnaldrende T1 0,75   12,77 0,00  
   Tiltaksgruppe 0,18     3,20 0,00  
Modell 3  0,65 0,03  0,00  
   (Constant)    4,82 0,00  
   Forhold til 
   jevnaldrende T1 0,75   13,19 0,00  
   Tiltaksgruppe -0,22   -1,47 0,14  
   SCL-5 -0,13   -1,41 0,15  
   Interaksjonsledd 0,49     2,86 0,01  
       
Tabell 6: (Constant): forhold til jevnaldrende T2. SCL-5: mors psykiske helse. For R2 har det blitt brukt 

F-test for å undersøke signifikansnivå. 

 

Tabell 6 modell 1 viser oss en forklart varians på 0,58 (p=0,00), som forteller oss at 58% av 

skårene i T2, forklares av skårene i T1. Ut fra det ser vi at det er stabilitet i hvordan mødre 

skårer barns forhold til jevnaldrende i både T1 og T2. 

 

I modell 2 ser vi at det kontrolleres for tiltaksgruppe i tillegg til den uavhengige variabelen 

forhold til jevnaldrende T1. Vi ser i modell 2 at koeffisienten for forklart varians har en 

signifikant verdi (R2=0,62, p=0,00), som forteller oss at 62% av det som ble rapportert i T2, 

kan forklares av skårene i T1. Den nye introduserte uavhengige variabelen tiltaksgruppe, 

forklarer 3% (∆R2=0,03, F endring (2, 111) = 90,88, p=0,00) av barnets forhold til 

jevnaldrende i T2. 

 



 49 

Modell 2 introduseres tiltaksvariabelen, som kontrollerer for tiltaksgruppeeffekt. Modellen 

viser at tiltaksgruppa rapporterte en signifikant forbedring av forhold til jevnaldrende i T2 

(β=0,18, p=0,00) sammenlignet med kontrollgruppa. 

 

I modell 3 legges det til et interaksjonsledd for å undersøke om endring i barns forhold til 

jevnaldrende i T2 modereres av mødre som rapporterte høyere nivåer av symptomer på 

psykisk helse i T1. Ved å introdusere interaksjonsleddet forklares ytterligere 3% av variansen 

i barns forhold til jevnaldrende, som er endring mellom modell 2 og 3 (∆R2=0,03, F endring 

(4,109) = 51,25, p=0,00).  

 

Tiltaksforskjellen i modell 3 er ikke-signifikant (β=-0,22, p=0,14). Her ser vi tiltakseffekt 

kontrollert for mors psykiske helse (SCL-5). Dette betyr at de som rapporterer lavere nivå på 

SCL-5 ikke har hatt en signifikant tiltakseffekt.  

 

Mors psykiske helse (SCL-5) er rapportert til β=-0,13, t=-1,41, p=0,15, og modell 3 viser at  

den ikke er signifikant. Det vil si at høyere nivåer av psykiske vansker hos mor ikke gir 

statistisk signifikant påvirkning av endring i forhold til jevnaldrende for kontrollgruppe. 

 

Interaksjonsleddet i modell 3 er signifikant (β=0,49, p=0,01). Dette forteller oss at for 

tiltaksgruppa med mødre som rapporterte høye symptomer på psykisk vansker, profiterte 

deres barn mer på PMTO-tiltaket. Dette i form av at barn av mødre som rapporterte høye 

nivåer av psykisk helse medfører, rapporterte en forbedring i forhold til jevnaldrende etter 

tiltak. 

 

Resultatene viser derfor støtte for hypotese 2, at: «Økt nivå av psykiske vansker hos mor 

påvirker barnets utbytte ulikt i både kontroll- og tiltaksgruppe etter hjelpetiltak», i form av 

barnets forhold til jevnaldrende. Dette med bakgrunn i at vi har tilstrekkelig statistisk 

grunnlag for å påstå at det er en sammenheng mellom mors psykiske vansker og barnets 

utbytte av PMTO-tiltaket. Vi ser at PMTO-tiltaksgruppe rapporterer bedre effekt av tiltak i 

form av barnets forhold til jevnaldrende, sammenlignet med kontrollgruppa, etter tiltak. 

 
Regresjonsanalyse av endring i barns selvkontroll etter tiltak og mors psykiske vansker 

Hierarkisk multippel regresjonsanalyse for endring i barns selvkontroll, kontrollert for økt 

nivå av symptomer på psykiske helseutfordringer hos mødre. Modell 1 viser stabilitet i 
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avhengig variabel mellom T1 og T2, og modell 2 viser effekt av tiltaksgruppene før det 

kontrolleres for SCL-5. Moderatoranalysen vises i tabell 7 modell 3. Selvkontroll (HCSBS 

T2) ble brukt som avhengig variabel, representert ved «(Constant)». Uavhengige variabler 

(kontrollvariabler) er HCSBS T1, tiltaksgruppe, mors psykiske helse SCL-5 og et 

interaksjonsledd bestående av tiltaksgruppe og SCL-5 T1. 

 

Tabell 7:       
Multippel regresjon av endring i barns selvkontroll etter tiltak, kontrollert for mors psykiske helse 
       
Variabel β R2 ∆R2 t Sig.  
Modell 1  0,40     
   (Constant)    5,69 0,00  
   Selvkontroll T1 0,63     8,69 0,00  
Modell 2  0,46 0,05      
   (Constant)    4,71 0,00  
   Selvkontroll T1 0,64   9,26 0,00  
   Tiltaksgruppe 0,24     3,43 0,00  
Modell 3  0,47 0,01      
   (Constant)    3,76 0,00  
   Selvkontroll T1 0,64   9,08 0,00  
   Tiltaksgruppe -0,04   -0,21 0,83  
   SCL-5 -0,10   -0,90 0,36  
   Interaksjonsledd 0,33     1,57 0,11  
         
Tabell 7: (Constant): selvkontroll T2. SCL-5: mors psykiske helse. For R2 har det blitt brukt F-test 
for å undersøke signifikansnivå  
  

 

Tabell 7 modell 1 viser oss en forklart varians på 0,40 (p=0,00), som forteller oss at 40% av 

skårene i T2, er forklart av skårene i T1. Vi ser med dette at det er stabilitet i hvordan barns 

selvkontroll skåres i både T1 og T2. 

 

Modell 2 kontrollerer for tiltaksgruppe og den uavhengige variabelen selvkontroll T1. 

Vi ser i modell 2 at koeffisienten for forklart varians har en signifikant verdi (R2=0,46, 

p=0,00), som gir oss en indikasjon på at 46% av det som ble rapportert i T2, kan forklares av 

skårene i T1. I modell 2 forklares 5% (∆R2=0,05, F endring (2,111) =47,35, p=0,00) av 

variansen i barns selvkontroll T2 av den nye introduserte uavhengige variabelen tiltaksgruppe, 

som også er signifikant. 
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I modell 2 introduseres vi for tiltaksvariabelen, som kontrollerer for effekt av tiltaket til 

tiltaksgruppa. Modellen viser at det er statistisk signifikante forskjeller mellom kontroll og 

tiltaksgruppe (β=0,24, p=0,00). Dette betyr at tiltaksgruppa i gjennomsnitt rapporterte en 

forbedring av barnets selvkontroll etter tiltak, sammenlignet med kontrollgruppen. 

 

Det har i modell 3 blitt lagt til et interaksjonsledd for å se på om mødre i tiltaksgruppen som 

rapporterer høye nivåer av psykiske helseutfordringer, modererer endring i barnets 

selvkontroll i T2. Når interaksjonsleddet introduseres, forklarer den ytterligere 1% av 

variansen, altså endring mellom modell 2 og 3 (∆R2=0,01, F endring (4,109) = 24,54, 

p=0,25).  

 

Vi leser at tiltaksforskjellene i modell 3 ikke er signifikante (β=-0,04, p=0,83). Dette betyr at 

når det kontrolleres for hvordan mors psykiske vansker (SCL-5) påvirker tiltakseffekt i 

separate grupper, er ikke den gjennomsnittlige behandlingseffekten signifikant for verken 

tiltaks- eller kontrollgruppe. 

 

Modell 3 kontrollerer også for psykisk helseutfordringer hos mor (β=-0,10, t=-0,90, p=0,36), 

som ikke er statistisk signifikant. Det forteller oss at mødre i kontrollgruppen rapporterte 

lavere nivåer av selvkontroll ved økte nivåer av psykiske vansker hos mor (SCL-5), som ikke 

gir oss en statistisk signifikant påvirkning av endring i barnets selvkontroll. 

 

Vi ser av interaksjonsleddet at tiltaksgruppen med mødre med rapportert høy psykisk helse 

ikke hadde en signifikant endring i selvkontroll (β=0,33, p=0,11). I og med at 

interaksjonsleddet ikke er signifikant, har det ikke forekommet en moderatoreffekt. Vi kan 

derfor ikke påstå at tiltaksgruppa fikk bedre utbytte av tiltak når mor rapporterte høyere nivåer 

av symptomer på psykisk helse. Vi kan heller ikke påstå at PMTO-tiltaket vil ha bedre effekt 

for barns selvkontroll målt ved T2, sammenlignet med kontrolltiltaket. 

 
Resultatene viser derfor ikke støtte for hypotese 2, som sier at: «Økt nivå av psykiske vansker 

hos mor påvirker barnets utbytte ulikt i både kontroll- og tiltaksgruppe etter hjelpetiltak», i 

form av barnets selvkontroll. Dette er på grunn av at vi ikke har tilstrekkelig statistisk 

grunnlag for å påstå at økte psykiske vansker hos mor har en sammenheng med bedre utbytte 

av PMTO-gruppetiltak hos tiltaksgruppen i form av barnets selvkontroll, sammenlignet med 

kontrollgruppen. 
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Regresjonsanalyse av endring i barns atferdsvansker etter tiltak og mors psykiske 

vansker 

Hierarkisk multippel regresjonsanalyse viser endring i barns atferdsvansker, kontrollert for 

økt nivå av symptomer på psykisk helse hos mødre. Modell 1 viser stabilitet i avhengig 

variabel mellom T1 og T2, og modell 2 viser effekt av tiltaksgruppene før det kontrolleres for 

SCL-5. Moderatoranalysen vises i tabell 8 modell 3. Atferdsvansker (ECBI t2) ble brukt som 

avhengig variabel, representert ved «(Constant)». Uavhengige variabler (kontrollvariabler) er 

ECBI T1, tiltaksgruppe, mors psykiske helse SCL-5 og et interaksjonsledd bestående av 

tiltaksgruppe og SCL-5 målt ved T1. 

 

Tabell 8:      
Multippel regresjonsanalyse av endring i barns atferdsvansker etter tiltak, 
kontrollert for mors psykiske helse 

          
Variabel β R2 ∆R2 t Sig.  
Modell 1  0,43     0,00  
   (Constant)    4,47 0,00  
   Atferdsvansker t1 0,66     9,24 0,00  
Modell 2  0,46 0,03   0,01  
    (Constant)    5,04 0,00  
   Atferdsvansker t1 0,66   9,49 0,00  
   Tiltaksgruppe -0,17     -2,47 0,01  
Modell 3  0,48 0,02   0,12  
   (Constant)    3,1 0,00  
   Atferdsvansker t1 0,63   8,62 0,00  
   Tiltaksgruppe 0,18   0,96 0,33  
   SCL-5 0,21   1,78 0,07  
   Interaksjonsledd -0,43     -2,02 0,04  

   
Tabell 8. (Constant): atferdsvansker T2, SCL-5: mors psykiske helse. For R2 har det blitt brukt F-test for å 
undersøke signifikansnivå. 

 

I tabell 8 modell 1 ser vi at 43% av skårene barna får i T2, forklares av hvordan de har skårt i 

T1 (R2=0,43, p=0,00). Dette innebærer at det er stabilitet i hvordan man skårer på 

atferdsvansker i hele utvalget. 

 

I modell 2 kontrolleres det for tiltaksgruppe i tillegg til den uavhengige variabelen 

atferdsvansker T1. Modell 2 har en signifikant koeffisient for forklart varians (R2=0,46, 
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p=0,01), som indikerer at 46% av de rapporterte skårene i T2 kan forklares av de uavhengige 

variablene (skårer i T1). Videre ser vi at 3% (∆R2=0,03, F endring (2,111) = 47,81, p=0,01) av 

atferdsvanskene i T2 forklares av den nye introduserte uavhengige variabelen (i dette tilfellet; 

tiltaksgruppen) som viser en signifikant endring. 

 

I modell 2 introduseres tiltaksvariabelen, som kontrollerer for effekt av tiltaket i tiltaksgruppa. 

Ut fra modellen ser vi også at det er statistisk signifikante negative gruppeforskjeller mellom 

kontroll- og tiltaksgruppe (β=-0,17, p=0,01), som betyr at de som fikk PMTO rapporterte i 

gjennomsnitt mer reduksjon av atferdsvansker, sammenlignet med kontrollgruppen. 

 

I modell 3 har interaksjonsleddet blitt lagt til for å studere hvordan mødre i tiltaksgruppen 

som rapporterer høyere nivåer av psykiske symptomer hos mor i T1, modererer endring av 

atferdsvansker hos barn i T2. Introduksjonen av interaksjonsleddet forklarer ytterligere 2% av 

variansen, altså endring mellom modell 2 og 3 (∆R2=0,02, F endring (4,109) = 25,48, 

p=0,12). 

 

Vi leser at tiltaksforskjellene (β=0,18, p=0,33) ikke er signifikant i modell 3. Dette er 

tiltakseffekten kontrollert for SCL-5, som viser at når det kontrolleres for effekten av SCL-5 i 

separate tiltaksgrupper, er ikke den gjennomsnittlige behandlingseffekten signifikant for tiltak 

og kontrollgruppe. 

 

Mors psykiske helse (SCL-5) er rapportert til β=0,21, t=1,78, p=0,07, og modell 3 viser SCL-

5 tiltakseffekt for kontrollgruppen som rapporterte høyere nivåer av SCL-5. Dette forteller oss 

at høyere nivåer av psykiske vansker hos mødre i kontrollgruppen medfører en ikke 

signifikant endring i barnets atferdsvansker. 

 

Interaksjonsleddet i modell 3 viser tiltakseffekt for PMTO-gruppen hvor mødre skårer høyere 

på SCL-5 (β=-0,43, p=0,04). Dette forteller oss at desto høyere mødre rapporterer 

utfordringer relatert psykiske helsesymptomer, desto mer vil de profitere på å være i PMTO-

gruppen. Høyere nivåer av psykiske symptomer hos mor gir dermed mer reduksjon av barns 

atferdsvansker. 

 

Resultatene viser støtte for hypotese 2: at «Økt nivå av psykiske vansker hos mor påvirker 

barnets utbytte ulikt i både kontroll- og tiltaksgruppe etter hjelpetiltak, i form av barnets 
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atferdsvansker, ved at PMTO-tiltaket gir best utbytte for mødre med høyere nivåer av 

symptomer på psykisk helse, sammenlignet med kontrolltiltaket. Vi kan av den grunn si at det 

er en sammenheng mellom mors psykiske helsesymptomer og barnets utbytte av PMTO-

tiltaket i tiltaksgruppen i form av barnets atferdsvansker. Dette ved at effekten er høyere hos 

tiltaksgruppen, sammenlignet med kontrollgruppen, etter tiltak. 
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6. Diskusjon 

6.1 Oppsummering av resultater 

Masteroppgaven har tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: «Hvordan påvirker 

symptomer på mors psykiske helse utbytte av hjelpetiltak i form av endring i barnets sosiale 

fungering?». For å svare på denne problemstillingen ble det utformet to hypoteser, fremlagt i 

kapittel 3. Disse har til hensikt å undersøke hvordan symptomer på mors psykiske helse kan 

predikere effekt av tiltak i både kontroll- og tiltaksgruppe, og hvordan effekten av PMTO-

gruppetiltaket modereres av mors psykisk helse, og påvirker atferdsvansker, forhold til 

jevnaldrende og selvkontroll hos barnet. Kort oppsummert viser funn fra prediktoranalysen at 

det ikke er en signifikant sammenheng mellom barns atferdsvansker, forhold til jevnaldrende 

og selvkontroll i T2, og mors psykiske helse for hele utvalget samlet sett. To av de tre 

moderatoranalysene gir støtte for at det er en signifikant sammenheng mellom økt psykisk 

helse hos mor og forskjell i barns utbytte for kontroll- og tiltaksgruppe, hvor tiltaksgruppen 

medfører bedre effekt. Dette betyr at PMTO-tiltaket reduserer barns atferdsvansker og bedrer 

forhold til jevnaldrende, når mor rapporterer høyere nivåer av psykiske symptomer, som 

fremkommer i moderatoranalysene for atferdsvansker og forhold til jevnaldrende. 

Moderatoranalysen som tar for seg barnets selvkontroll er derimot ikke signifikant, som gjør 

at vi ikke kan si at det er fordelaktig for barnets selvkontroll å tilhøre tiltaksgruppen som 

mottok PMTO, sammenlignet med å motta tiltak i kontrollgruppen. Videre i dette kapittelet 

vil analysenes funn relateres til praktiske implikasjoner og diskutert i lys av relevant 

forskning, før det gås nærmere inn på oppgavens begrensninger. 

 

6.2 Praktiske implikasjoner 

6.2.1 Hva kjennetegner mødre som rapporterer høyere 

symptomer på psykiske vansker ved behandlingsstart? 

Vi ser at mødre som rapporterer høye nivåer på psykiske symptomer ved T1 ikke kan forklare 

barns atferdsvansker, forhold til jevnaldrende og selvkontroll i T2 for hele utvalget (i både 

kontroll- og tiltaksgruppe). Dette forteller oss at mødre som rapporterer høye nivåer av 
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psykisk helse ikke profiterer likt, eller får det samme utbyttet i kontroll- og tiltaksgruppe. 

Tidligere forskning har vist at mødre med svekket psykisk helse i større grad fører til 

atferdsvansker og utfordringer knyttet til vennerelasjoner og selvkontroll hos barn (Stone, 

Otten, Engels, Kuijpers & Janssens, 2015; Wang, Williams, Shahaeian & Harrison, 2018), 

som samlet sett presiserer behovet disse mødrene har for å få høy-intensive og evidensbaserte 

tiltak.  

 

Vi ser også sammenhenger mellom høye symptomer på psykisk helse hos mor og nivåer på 

utfallsmålene atferdsvansker, forhold til jevnaldrende og selvkontroll i T1, som kan tyde på at 

høyere nivåer av psykisk helse hos mor medfører en mer negativ utvikling hos barn. Dette 

stemmer også overens med forskning som sier at høye symptomer på psykisk helse medfører 

negativ utvikling hos barn på flere områder, og er derfor å anse som en risikofaktor (Kjøbli, 

Nærde, Bjørnebekk & Askeland, 2014). Dette er nyttig å fremheve for å presisere viktigheten 

av å gi denne gruppen et behandlingstilbud, samtidig som hjelpetiltak for disse mødrene er 

avgjørende for å forbedre barnets sosiale fungering. 

 

6.2.2 Sammenheng mellom mors psykiske helse og tiltakseffekt 

Moderatoranalysene i denne oppgaven har vist at mødre som rapporterte høy grad av 

utfordringer knyttet til psykisk helse ved T1 fikk bedre utbytte av PMTO, sammenlignet med 

de som rapporterte lave utfordringer knyttet til psykisk helse. Vi ser også at desto høyere 

rapportering av psykiske helseutfordringer hos mor, desto større utbytte vil de ha av PMTO-

gruppetiltaket. Dette gjelder for atferdsvansker, hvor PMTO-tiltaket førte til en reduksjon i 

disse vanskene, samtidig som tiltaket førte til en forbedring i barnets forhold til jevnaldrende. 

Slike effekter samsvarer med en metaanalyse gjennomført av Deans (2020) som har vist at 

mødres følsomhet utgjør en trussel for barnets utvikling. Av den grunn er det viktig å hjelpe 

denne gruppen mødre med tiltak som har vist effekt, for å forbedre barnets kontekstuelle 

forhold som må ligge til rette for utvikling. 

 

Barnets selvkontroll viste ikke en signifikant endring i moderatoranalysen. Dette medfører at 

vi ikke kan konkludere med at barnet vil få redusert selvkontroll av å tilhøre tiltaksgruppen 

istedenfor kontrollgruppen, når mor rapporterer høyere nivåer av psykiske symptomer. 

Årsaker til dette kan være at endring er tidkrevende, og at tidsrommet mellom måling av T1 
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og T2 (måling av T2 foregikk 12 uker etter måling av T1) ikke er tilstrekkelig for at foreldre 

rapporterer endring i barnets selvkontroll. En annen årsak kan være at PMTO ikke er et 

program som omfatter tiltak rettet spesifikt mot denne gruppen mødre, og klarer derfor ikke å 

forbedre barnets manglende selvkontroll når mor har økte symptomer på psykisk helse. 

Endring i selvkontrollsferdigheter forutsetter også endring av komplekse ferdigheter som 

regulering av kognisjoner, emosjoner og atferd (Fabes et al., 1999), og kan ta tid. Forskning 

anser derimot selvkontroll som en ferdighet det er mulig å trene opp, som gir oss håp om at 

endringseffekter kan avdekkes over tid og vise langsiktige forbedringer hos disse barna 

(Muraven & Baumeister, 2000). At PMTO-tiltaket ikke utviste en effekt for barnets 

selvkontroll gjør det tydelig at tidlige tiltak med hensikt å hindre og reversere en negativ 

utvikling bør settes i gang tidlig, før ferdigheter relatert til selvkontroll har etablert seg og blitt 

fastlåste (Webster-Stratton, Reid & Hammond, 2001). Av den grunn vil det være nyttig å 

undersøke dette ved å implementere tiltak som foregår over en lengre tidsperiode, for å se 

dette kan føre til en varig endring og forbedring av barnets selvkontroll. 

 

Kontrollgruppen har ikke rapportert den samme effekten av tiltak, som kan skyldes at mødre i 

denne gruppen har behov for tettere oppfølging og mer høyintensive tiltak enn det de ble 

tilbudt. Disse mødrene kan profitere på tiltak av høyere dose, samt tiltak som krever oppmøte 

til veiledningstimer i tillegg til at de lærte ferdighetene øves på hjemme for at det skal ha en 

effekt (Solholm et al., 2013). Dette har vi også sett i Kjøbli og Ogden (2012) sin forskning på 

lavintensitetstiltaket BPT, hvor dette tiltaket ikke viste seg å redusere barns atferdsvansker 

hos mødre som rapporterte høyere nivåer av symptomer på psykisk helse. Tidligere forskning 

har også vist at foreldre til barn med atferdsvansker har en tendens til å ha høyere grad av 

angst og depresjon, samtidig som disse vanskene vil reduseres dersom de blir tilbudt tiltak 

(Martin, Clyne, Pearce & Turner, 2019). Med bakgrunn i at mødre med høy psykisk helse i 

større grad rapporterer indre uro, bekymring, tristhet eller at de er redde eller engstelige, vil 

tiltak som PMTO være nyttig for mødre i denne gruppen. Tiltaket skal motivere til deltagelse, 

gjennom tett oppfølging, hjemmelekser og gruppeveiledning, som fører til reduksjon i barnets 

utfordringer. Dette bekrefter viktigheten av å innføre nyttige høyintensive tiltak som PMTO 

for denne gruppen, for å være tett på mødre med høyere psykisk helse. Samtidig er det 

hensiktsmessig å sørge for at tiltakene er tilpasset mødrenes psykiske vansker og av den grunn 

tilrettelegge for at de profiterer på tiltakene. Dette foreldretiltaket indikerer derfor til 

reduserende grad av tvingende samspill og heller forbedrer interaksjonen mellom mor og 
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barn, og av den grunn reduserer barnets utfordringer relatert til forhold til jevnaldrende, 

selvkontroll og atferdsvansker. 

 

Denne oppgaven tar ikke høyde for effekt av individuelt rettet PMTO-tiltak, som kan ha 

effekt hos mødre som rapporterer høye symptomer på psykisk helse. En studie av De Utrolige 

Årene tiltak har vist at foreldre som mottok individuelt rettede tiltak rapporterte mindre 

atferdsvansker ved post-test, sammenlignet med foreldre som mottok gruppetiltak (Chadwick, 

Momčilović, Rossiter, Stumbles & Taylor, 2001). Slike positive effekter forteller oss at dette 

kan være et tiltak med langvarige effekter som er verdt å prøve for mødre med høye 

symptomer på psykisk helse. Av den grunn kan vi ikke utelukke at individuell PMTO også 

kan være hensiktsmessig for denne gruppen mødre. 

 

6.2.3 Mors psykiske helse som prediktor for effekt av behandling 

Funnene fra denne studien gir støtte for at mors psykiske helse har en modererende effekt på 

utbytte av foreldretiltak. Vi har sett at PMTO har vist bedre effekt enn kontrolltiltakene, som 

forteller oss at PMTO gruppetiltak stimulerer til en nedgang i atferdsvansker, bedre forhold til 

jevnaldrende, men ikke økt selvkontroll hos barn med mødre som rapporterer høye nivåer av 

psykisk helse. Dersom denne gruppen barn med mødre som rapporterer psykiske utfordringer 

hadde mottatt regulær praksis, viser resultatene at dette danner grobunn for negative 

samspillsmønstre, som igjen forsterker og vedlikeholder negativ atferd og dårlig sosial 

fungering. 

 

Det intensive gruppetiltaket PMTO har vist å ha bedre effekt sammenlignet med det mindre 

intensive foreldretiltaket BPT. I studien på effekt av BPT så vi at mødre med høye symptomer 

på psykiske vansker fikk dårlig effekt av å både være i tiltaks- og kontrollgruppe (Kjøbli & 

Ogden, 2012). Vi har derfor sett at mors psykiske helse fungerer som en prediktor for effekt 

av behandling, hvor dette er utslagsgivende for tiltakseffekten blant disse mødrene. Dette 

setter lys på behovet for mer intensive foreldretiltak som følger opp mødre og barn over en 

lengre periode, som er relevant informasjon for videre praktiske implikasjoner. Vi ser også at 

tiltakene har effekt av å foregå i gruppe. Den praktiske og kliniske betydningen av PMTO ser 

av den grunn ut til å være verdifull for mødre med symptomer på psykiske vansker, som har 

barn som viser atferdsvansker. Tidligere forskning har vist gode effekter av foreldretrening 
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kombinert med tiltak rettet mot sosiale ferdigheter (Webster-Stratton & Reid, 2003), som også 

inngår som en komponent i TIBIR (Solholm et al., 2013).  

 

6.3 Studiens begrensninger og bidrag 

Ved en vurdering av funnene er det en del begrensninger og bidrag det må tas hensyn til. Når 

en gjennomfører kvantitative undersøkelser er det viktig at utvalget kan si noe om 

populasjonen man har til hensikt å generalisere til, samtidig som konklusjoner er ønskelig at 

dras i retning av flere enn bare deltakerne i studien (Bryman, 2016; Ercikan & Roth, 2014). 

 

En av de første begrensningene i studien knytter seg til datamaterialet, som dreier seg om 

utvalget. Grunnet oppgavens tematikk ble det valgt å omtale utvalget som «mor», til tross for 

at bare 115 av de 137 respondentene rapporterte å være mor til barnet. Dette bidrar til at en 

må være varsom med å generalisere funnene i oppgaven til å gjelde mødre. Sammenhengene 

vi ser på bakgrunn av de statistiske analysene ville vært interessante å sammenligne med 

hvordan fedre hadde rapportert de samme utfordringene, og kan av den grunn være sentralt å 

se på for videre forskning. 

 

En annen begrensning ved oppgaven er inndelingen av barnets alder, som kan gjøres på ulike 

måter. I andre studier har alder blitt kategorisert som en dikotom variabel (Ogden & Hagen, 

2008), som er i motsetning til dette datasettet hvor alder har blitt behandlet som en 

kontinuerlig variabel. Å dele alder som dikotome variabler kunne ført til at barna ble delt inn i 

grupper hvor barn som er tilnærmet lik jevnaldrende ble plassert på hver sin side av 

grenseverdiene, og av den grunn blitt behandlet som mer ulike enn de realistisk sett er. Dette 

ville gått på bekostning av datamaterialets statistiske styrke. I tillegg ville det vært vanskelig å 

vite hvor en skulle satt grensen for alder, og i hvilken grad det hadde vært hensiktsmessig. 

Altman og Royston (2006) og MacCallum, Zhang, Preacher og Rucker argumenterer begge 

mot å bruke dikotomiserte variabler, da dette fører til tapt informasjon om individuelle 

forskjeller og kan ødelegge tolkning av sammenheng mellom variabler. Av den grunn er alder 

som en kontinuerlig variabel i denne oppgaven ansett som en styrke, da kontinuerlige 

variabler har til hensikt å oppnå mest mulig statistisk styrke, samt unngå skjevheter. 
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Som tidligere nevnt er tidsrommet for å stadfeste endring kort, ettersom tidsperioden for 

måling av T2 forekommer 12 uker etter måling av T1. Endringer som forekommet etter målte 

T2 blir ikke fanget opp, som medfører begrensninger i forbindelse med rapportering av 

endring hos barnet. Endring er tidkrevende, og det er mulig at endring som ikke har 

forekommet i T2, kunne blitt synliggjort ved måling i T3. Å se på målinger i T3 kan medføre 

rapportering av mer stabile endringer i barnets atferd som har vedvart over en lengre 

tidsperiode. 

 

6.3.1 Validitet 

Begrepsvaliditet 

Det er grunnleggende at sentrale begreper i oppgaven som atferdsvansker, mors psykiske 

helse og sosial kompetanse (forhold til jevnaldrende og selvkontroll) er teoretisk definert med 

utgangspunkt i en praktisk virkelighet. Dette med bakgrunn i at begrepene er til dels vanskelig 

å observere direkte. Ved at de mest sentrale begrepene anvendt i denne oppgaven måles ved 

standardiserte og validerte spørreskjemaer, har vi sørget for å tilstrebe en så vellykket 

operasjonalisering av begrepene som mulig. Ved hjelp av Cronbachs alfa som ble rapportert 

under drøftingen av måleinstrumentene, ser vi at alle måleinstrumentene tilsvarer høy 

reliabilitet. Dette tilsier at vi har lykkes med å operasjonalisere begrepet i henhold til dets 

teoretiske betydning. 

 

Statistisk validitet 

Statistisk validitet i en studie har som regel sammenheng med reliabiliteten til en studie, hvor 

lav reliabilitet har en sammenheng med lavere statistisk styrke (Shadish, Cook & Campbell, 

2002). Dette kan relateres til utvalget i denne oppgaven som er på 137, og hvorvidt det er 

tilstrekkelig antall respondenter for å oppnå signifikante funn, eller om det fører til at vi får 

ikke-signifikante funn som det ville blitt dersom utvalget var større. God statistisk validitet 

forutsetter at det er en signifikant forskjell mellom målingene av to variabler, for å forsikre 

oss om at vi kan trekke slutninger om sammenhenger mellom variabler. Dersom vi har ikke-

signifikante sammenhenger, øker sannsynligheten for å begå type 1 feil (Howitt & Cramer, 

2017). Korrelasjonstabell 2 viser oss at mors psykiske helse ikke har en statistisk signifikant 

korrelasjon med barnets forhold til jevnaldrende (r=-,019), som kan indikere økte muligheter 
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for å begå type 1 feil, ved at vi påstår at det er en sammenheng mellom mors psykiske helse 

og barnets forhold til jevnaldrende i T2, når det kan hende det ikke er det. 

 

Indre validitet 

Korrelasjonsmatrisen kan derimot ikke si noe om årsaksforholdet mellom variablene, for 

eksempel (lest ut fra korrelasjonstabell 2) at mors psykiske helse er signifikant positivt 

korrelert med barns atferdsvansker (r=0,288), sammenlignet med moderatoranalysen, som kan 

fortelle oss hvilken variabel som påvirker en annen. Disse to analysene gir oss derimot ingen 

forklaring på hvorfor det er en viss sammenheng. Truslene mot indre validitet kan være 

spuriøse korrelasjoner i sammenheng med denne oppgaven, hvor årsaken til en virkning y kan 

forklares av noe annet enn det analysene tilsier, x. Dette kan forekomme dersom 

tiltakseffektene vi har avdekket til å være gode i denne oppgaven, ikke viser samme gode 

effekt på et annet utvalg. Noen av truslene til indre validitet kan være frafall, som kan bidra 

med nyttig informasjon om hvorfor ikke studien kan generaliseres til en annen populasjon 

(Bryman, 2016). 

 

Ytre validitet 

Trusler mot ytre validitet i sammenheng med denne masteroppgaven kan være oppgavens 

hypoteser som tar for seg de eksakte variablene nødvendig å analysere, og utelater andre 

variabler som ville vært av relevans for å generalisere funnene til å gjelde populasjonen. Dette 

kan medføre at andre potensielle kontrollvariabler bortfaller, som muligens ville vært av 

betydning. Funnene våre kan være påvirket av familiestruktur, samlivsbrudd og nye 

steforeldre – forandringer som i tidligere forskning har vist at har en negativ påvirkning på 

barns atferd (Hetherington, Bridges & Insabella, 1998). Slike brudd i barnets hverdag kan 

påvirke utfallet av forskningsfunnene, og er risikofaktorer som er vanskelig å forutse i 

forbindelse med datainnsamling og inkludering. Dette kan gjøre det utfordrende å generalisere 

funnene til en større populasjon. 

 

6.3.2 Randomisert kontrollert studiedesign 

I tråd med oppgavens forskningsdesign (randomisert kontrollert studiedesign), leder den oss 

tilbake til spørsmålet rundt studiens eksterne validitet og om forskningsfunnene kan 

generaliseres til å gjelde en større populasjon. Svarene informantene avla ved T1 kan ha 
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påvirket hvordan de svarte ved T2, som kan gjøre det utfordrende å undersøke tiltakseffekten. 

Annen forskning støtter opp om antagelsen om at dette er en reell utfordring innenfor 

eksperimentelle forskningsdesign (Willson & Putnam, 1982). 

 

Den eksterne validiteten til randomisert-kontrollert design kan trues dersom det har 

forekommet såkalt «selection bias» (utvalgsskjevhet). Dette med utgangspunkt i at studiens 

utvalg er rekruttert fra hjelpetjenester hvor informantene på et tidlig stadium har uttrykt 

utfordringer knyttet til atferd hos barnet. Av den grunn foreligger det en antagelse om at 

utvalget i studien består av barn som allerede har utviklet en form for atferdsvansker, som 

ikke gjenspeiler den normalfordelte barnepopulasjonen. Å generalisere forskningsfunnene til 

en større populasjon kan av den grunn være problematisk, da det må vurderes om utvalget er 

representativt med bakgrunn i rekrutteringsmetoden. 

 

6.3.3 Selvrapportering 

Spørreskjemaet distribuert til informantene er fylt ut ved hjelp av selvrapportering 

gjennomført av barnas nærmeste omsorgsperson. Å ta i bruk foreldre som informanter kan 

tilføre nyttig informasjon om blant annet barns sosiale kompetanse (Renk & Phares, 2004), 

men er også en tydelig begrensning ved at de fungerer som både foreldre med subjektive 

meninger, samtidig som de skal ha objektive meninger som informanter. Det kan føre til 

biaseffekter, ved at foreldre skaper positive forventninger til behandling (Breitenstein et al., 

2010) og svarer deretter. Foreldre som har deltatt i forskningsprosjektet og fått beskjed om at 

de vil motta tiltak for å avhjelpe barnets atferdsvansker, kan bli mer observante på barnets 

positive attributter i sammenheng med at de har skapt positive forventninger til tiltakseffekt 

(Delsignore & Schnyder, 2010). I tillegg kan det å ha en datainnsamler medføre økt målefeil, i 

forbindelse med at foreldre/informanter tilpasser svarene sine til den sosiale settingen. Dette 

kan derimot føre til målefeil og gjøre at funnene avviker fra virkeligheten, og av den grunn 

være en begrensning for studien. Et alternativ for å jevne ut bias effekter kunne vært å 

kompensere med observasjoner i andre strukturelle sammenhenger, eksempelvis i forbindelse 

med barnets skolehverdag, som har vist seg å være en god måte å gjøre det på (Herbers, 

Garcia & Obradovic, 2017). 
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6.4 Videre forskning 

Forskning det kan være interessant å se nærmere på, kan være endring av foreldreferdigheter 

avhengig av ulike typer familiestrukturer, og sett på hvordan dette ville påvirket utfallsmålene 

i T2. Det er mulig å anta at hvorvidt en er aleneforelder eller toforelder ville påvirket mors 

rapporterte psykiske helse, samt rapportering av barnets atferdsvansker, forhold til 

jevnaldrende og selvkontroll. Forskjell i rapportering av dette kunne vært nyttig for å si noe 

om hvilke tiltak det er behov for, i sammenheng med vilje og motivasjon til endring av 

foreldreferdigheter og foreldrepraksis for å hjelpe barna det dreier seg om. 

 

Mye av den longitudinelle forskningen som har blitt gjort på barns atferdsvansker og sosiale 

kompetanse (forhold til jevnaldrende og selvkontroll) i sammenheng med mors psykiske 

helse, er samlet inn i andre land enn Norge (primært i USA). Det er av den grunn behov for 

mer norsk forskning knyttet til tiltak på dette feltet, som kan muliggjøre mer spissede tiltak 

rettet mot mødre med psykiske utfordringer i forbindelse med å avhjelpe barns 

atferdsvansker. Flere omfattende longitudinelle studier kan være hensiktsmessig for å måle 

variablene på flere tidspunkt over en lengre tidsperiode, som vil gjøre det mulig å se på varige 

endringer og effekter av tiltak. I den sammenheng vil det også være hensiktsmessig å måle 

barns atferd over lengre tidsperioder, da atferden deres utvikles og endrer seg over tid. Dette 

vil være av relevant betydning for praksisfeltet, og bidra med evidensbaserte tiltak (Gerstein 

et al., 2011). 

 

Å se videre på rapporterte forskjeller mellom alder og kjønn kan vært av interesse. En kan 

spekulere i om de yngre barna vil profitere mest på foreldretiltak, ettersom de er i mer kontakt 

med foreldrene sine enn de eldre barna (Forgatch & Martinez, 1999), som en norsk PMTO-

studie også støtter (Ogden & Hagen, 2008). Eldre barn kan også i større grad lære seg sosiale 

samspillsmønstre med jevnaldrende som medfører avvisning, og som er mer utfordrende å 

endre ettersom barnet blir eldre (Webster-Stratton & Reid, 2003). Alder som en annen 

modererende variabel som kan påvirke rapportere sosiale ferdigheter hos barnet kan være 

relevant å se nærmere på. Økt kunnskap relatert til spesifikt hvem som profiterer på tiltak 

bidrar til økt kunnskap slik at en kan skreddersy et effektivt behandlingstilbud til den 

forestående familien. 
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7. Konklusjon 

Årsakene til at barn strever med sosial fungering kan være relatert til både individuelle 

risikofaktorer som biologiske forutsetninger og barnets tilpasningsdyktighet, og kontekstuelle 

årsaker som samspill og påvirkning fra miljøet rundt. Foreldre har en unik 

påvirkningsmulighet på barnet, som det derfor er nyttig å tilby tiltak for å fasilitere endring 

hos barnet. Mødre som strever med utfordringer relatert til psykisk helse har vi sett har en 

negativ utviklingseffekt på barnet, som fremhever behovet for å fremskaffe velfungerende 

tiltak for å hjelpe barn i risiko. Formålet med oppgaven var derfor å se om mors psykiske 

helse modererte tiltakseffekt på barnets atferdsvansker, forhold til jevnaldrende og 

selvkontroll. Dette med bakgrunn i antagelsen om at det er en risikofaktor for barn å ha mødre 

som rapporterer høyere vansker knyttet til psykisk helse. 

 

Vi har sett i denne oppgaven at rapportering av høy symptomer på psykisk helse hos mor 

moderer effekten av hjelpetiltak, og at gruppen som fikk PMTO-tiltak viste større utbytte i 

form av reduserte atferdsvansker og forbedring i forhold til jevnaldrende, sammenlignet med 

de som fikk regulære tiltak i kontrollgruppen. Av den grunn kan vi si at denne gruppen 

profiterer på PMTO-gruppetiltak. Oppgaven har derimot ikke vist statistisk signifikante funn 

som tilsier at det har forekommet endring i barnets selvkontroll etter PMTO-tiltak. Dette 

forteller oss at det er mer utfordrende å fasilitere endring i form av barnets selvkontroll, og at 

det er behov for videre forskning som kan se på om et senere måletidspunkt kan vise til en 

forbedring av barnets selvkontroll. 

 

Muligheten mødre har til å tilrettelegge for barnets prososiale utvikling er grunnleggende for 

at barnet skal lykkes senere i livet. Utfordringer drøftet innledningsvis relatert til både 

kortsiktige og langsiktige konsekvenser av en oppdragelse preget av svekket samspill mellom 

barn-foreldre, reguleringsvansker hos barnet, og svekkede sosiale ferdigheter, har vist seg at 

kan forbedres ved hjelp av effektive og evidensbaserte tiltak som inngår i TIBIR. Det er 

avgjørende med gjennomgripende tiltak som igangsettes tidlig for å motvirke negative 

utviklingstendenser hos barnet, samtidig som tiltakene også hjelper mødre med høyere 

symptomer på psykisk helse å tilnærme seg barnet sitt på en utviklingsfremmende måte. Av 

den grunn vil tiltakene være effektive både for mor og barn ved at de lærer seg hensiktsmessig 

foreldrepraksis, og ferdigheter som kan påvirke barnet positivt i forbindelse med senere 

livsvalg innen utdanning, karriere, helse og samliv. Foreldretiltak kan også motvirke 
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langsiktige risikofaktorer som at barnet havner i en livssyklus preget av marginalisering og 

helseproblemer, og heller introdusere barnet for livslang positiv utvikling av sosiale 

ferdigheter. 
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