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Kort beskrivelse/sammendrag 

Hvordan foreldre er foreldre kan påvirke barns trivsel. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

(Bufdir) skal gi råd til foreldre og bidra til godt foreldreskap i alle typer familier. Bufdir ønsker 

oversikt over forskning som har sett på sammenhenger mellom ulike måter å utøve 

foreldrerollen på og barns trivsel. 

Short english summary: 

How parents are parents can affect children's well-being. The Directorate for Children-, Youth- 

and Family Affairs (Bufdir) has a mandate to give advise to parents and contribute to good 

parenting in all types of families. Bufdir wants an overview of research that has looked at 

correlations between different ways of doing parenting and well-being in children. 
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Mandat 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har bedt fagmiljø for 

velferdstjenesteforskning i område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet om å kartlegge og 

beskrive forskningen som har undersøkt sammenhenger mellom ulike foreldrepraksiser og 

utfall hos barn knyttet til barns trivsel og utvikling.  

 

Bakgrunn 

Hvordan foreldre er foreldre kan påvirke barns trivsel og utvikling. Internasjonalt er det et 

betydelig forskningsfelt der sammenhenger mellom såkalte foreldrestiler (parenting styles) -og 

foreldreatferd (parenting behaviour), og utfall hos barn er blitt studert (1-7). I Norge ser det ut 

som om forskerne i mindre grad har studert foreldrestiler- og foreldreatferd så eksplisitt, men i 

større grad hvordan familien og oppvekstmiljø kan påvirke barns trivsel – som i den den 

pågående longitudinelle studien FamilieForsk ved FHI (8). Vi vil benytte betegnelsen 

‘foreldrepraksiser’ om den uavhengige variabelen, og i dette ligger det vi finner av begreper i 

den nasjonale og internasjonale forskningslitteraturen. Dette inkluderer både ulike 

overordnede begreper for foreldrepraksiser (foreldrestiler) og mer spesifikke praksiser som 

beskriver foreldres mikro-handlinger/samhandling med barna.   

 

Bufdir skal gi råd til foreldre og bidra til et godt foreldreskap i alle typer familier. For å kunne 

gjøre dette trenger de kunnskap om hva forskningen kan si om godt foreldreskap og hva 

forskningen ikke kan si noe om. Bufdir ønsker en oversikt over forskningen som har undersøkt 

sammenhenger mellom ulike måter å praktiserer foreldrerollen på og trivsel og utvikling hos 

barna. Dette kan være målt på ulike måter – som psykiske, somatiske eller sosiale utfallsmål. 

Kan man, basert på forskning, si noe om måter å praktisere foreldrerollen på 

(foreldrepraksiser) som er positive eller negative for barns trivsel og utvikling?  

 

I 2017 leverte Folkehelseinstituttet et systematisk litteratursøk med sortering der vi 

identifiserte nærmere 100 allerede foreliggende kunnskapsoppsummeringer av studier som har 

sett på sammenhenger mellom ulike foreldrepraksiser og ulike utfall hos barn. Det er med 

andre ord et stort behov for å få oppsummert denne typen kunnskap mange steder i verden. Vi 

vurderte 16 av disse allerede foreliggende oppsummeringene til å være systematiske 

kunnskapsoppsummeringer. Dvs. at forskerne har benyttet spesifikke metoder i utførelsen av 

oversiktene som sikrer systematikk, transparens og kvalitet.   

 

Disse 16 systematiske oversiktene tar for seg studier som har sett på til dels ulike mål på 

foreldrepraksis og ulike utfallsmål hos barna. Noen av disse oversiktene er spesielt interessante 

for Bufdir, andre har mer begrenset relevans. Som en oppfølging av den forrige rapporten FHI 

leverte på dette spørsmålet ønsker Bufdir nå at vi utfører en mer detaljert kartleggingsoversikt 

over eksisterende systematiske oversikter fra år 2000 til i dag som har oppsummert studier av 

sammenhenger mellom foreldrepraksiser og utfall hos barn – knyttet til trivsel og utvikling.   

 



3 av 7 

Dette innebærer at vi må utføre et nytt systematisk litteratursøk der vi søker etter nye 

systematiske oversikter som kan være publisert etter at det forrige søket ble avsluttet (desember 

2017). Det eventuelle nye tilfanget av systematiske oversikter, sammen med de allerede 

foreliggende 16 systematiske oversiktene, vil bli inkludert og beskrevet i en 

kartleggingsoversikt. Hensikten med denne kartleggingsoversikten er å trekke ut relevant 

informasjon fra oversiktene og sammenstille dette på tvers av oversiktene der dette er 

hensiktsmessig (dette avhenger av både populasjon, hvordan foreldrepraksiser er målt og hvilke 

utfall som er målt) slik at Bufdir lettere får en oversikt over forskningsfeltet generelt og 

resultater og konklusjoner spesielt.  

 

Metode 

Vi vil utføre en systematisk kartleggingsoversikt over studier som har sett på sammenhenger 

mellom ulike foreldrepraksiser og utfall hos barn knyttet til trivsel og utvikling. Vi vil gjøre 

dette gjennom å kartlegge og beskrive alle systematiske oversikter som foreligger på dette 

temaet fra år 2000 til i dag.  

Hva er en systematisk kartleggingsoversikt? 

En kartleggingsoversikt er ment å gi deskriptiv informasjon om forskningen på et felt. Dvs. at 

man kartlegger og presenterer informasjon om studiene, slik som hvor de er utført, når de er 

publisert, hva de har undersøkt og hvilke resultater de finner.  

  

Denne kartleggingsoversikten vil bli utført etter mal fra forskere som har utarbeidet en metode 

for denne typen kunnskapsoppsummeringer. Vi vil følge Arksey og O’Malley (9) sine 

anbefalinger og utarbeide kunnskapsoppsummeringen i følgende trinn:  

1. Identifisere forskningsspørsmålet 

2. Identifisere relevante studier 

3. Velge ut studier 

4. Kartlegge data fra studiene (hente ut og systematisere data) 

5. Sortere, oppsummere og rapportere resultatene 

6. Valgfri konsultasjon 
 

Oppdateringssøk 

Forskningsbibliotekar Ingvild Kirkehei vil utføre det systematiske litteratursøket etter 

eventuelle nylig publiserte systematiske oversikter. Hun vil følge den samme søkestrategien 

som ble benyttet for det systematiske litteratursøket med sortering som ble publisert våren 

2018. Fullstendig søkestrategi vil ligge som vedlegg i rapporten. Bibliotekaren vil søke i 

følgende internasjonale databaser: 

 MEDLINE (Ovid) 

 EMBASE (Ovid) 

 PsycINFO (Ovid) 

 Cochrane Database of Systematic Reviews 

 Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE)  
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 Health Technology Assessments Database (HTA) 

 CINAHL 

 Epistemonikos 

 Sociological Abstracts  

 PubMed 

 Campbell Library 

 

Inklusjonskriterier 

Populasjon:  

Familier med barn 0-17 år1 

Eksponering:  

Foreldrepraksiser/foreldrestil/foreldreegenskaper – som omhandler samspill med barna, for 

eksempel autoritær/autorativ osv, eller foreldrenes evne til mentalisering, mindfull 

foreldrestil eller andre måter å utøve foreldrerollen på som beskrives i forskningslitteraturen. 

Vi vil inkludere bredt mtp. hva som inngår i eksponering. 

Sammenligning:  

Annen foreldrepraksis/ foreldrestil/foreldreatferd  

Utfall:  

Utfall hos barn knyttet til trivsel og utvikling. Dette kan være målt på ulike måter som 

psykiske, somatiske eller sosiale utfallsmål. 

Studiedesign:  

Systematiske oversikter. For å bli klassifisert som en systematisk oversikt må oversikten ha 

følgende karakteristika: ha en oppgitt søkestrategi, inneholde klare inklusjonskriterier, og ha 

kvalitetsvurdert de inkluderte studiene og/eller oversiktene (beskrevet i områdets 

metodehåndbok).  

Språk:  

Vi vil inkludere alle språk så lenge det fins sammendrag på engelsk eller et annet språk som 

beherskes av prosjektgruppen. Dette inkluderer: norsk, svensk, dansk, tysk, fransk, spansk. 

År:  

2000- i dag 

 

Eksklusjonskriterier 

Eksponering: 

-Psykisk uhelse el.l. hos foreldre (angst, depresjon, «mood-disorders») 

-Tilknytning mellom foreldre og barn (noen studier har operert med dette som uavhengig 

variabel og andre utfallsmål hos barnet som avhengig variabel). 
 

 

 
 

                                                                            

1 Vi inkluderer oversikter med primærstudier som har en populasjon der mer enn 75% av populasjonen er 
under 18 år. Dvs. at vi ikke ekskluderer oversikter selv om noen av de inkluderte studiene kan ha en 
populasjon som strekker seg fra for eksempel 10-18, så fremt mer enn 75% av populasjonen er under 18.  
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Utvelging av studier  

To forskere (N Blaasvær og N Baiju) vil uavhengig av hverandre vurdere alle referanser - titler 

og sammendrag -  i henhold til inklusjons- og eksklusjonskriteriene. Ved uenighet om inklusjon 

konfereres en tredje person (R Berg). Sammendrag som indikerer at publikasjonen er en 

systematisk oversikt og ellers treffer inklusjonskriteriene vil deretter bli innhentet i fulltekst. To 

forskere (N Blaasvær og N Baiju/H Ames) vil uavhengig av hverandre vurdere hvorvidt 

publikasjonen er en systematisk oversikt i henhold til områdets metodehåndbok. Mulige 

relevante systematiske oversikter vil bli inkludert i kartleggingsoversikten sammen med de 16 

systematiske oversiktene vi identifiserte i forrige søk (fra år 2000-2017). 

 

Kvalitetsvurdering 

Vi har fra før identifisert 16 systematiske oversikter som vi allerede har kvalitetsvurdert. 

Dersom vi finner flere nye systematiske oversikter vil vi kvalitetsvurdere også disse – slik at vi 

er best mulig rustet til å gjøre vurderinger av resultater og konklusjoner fra alle de systematiske 

oversiktene.   

 

Datauthenting 

Fra hver av de inkluderte oversiktene vil vi hente ut relevant informasjon – som informasjon 

om de inkluderte studiene i oversiktene – hvilke land de er utført i, når de er publisert osv, 

karakteristika/kjennetegn ved populasjonene og kontekst rundt populasjonene i studiene, 

beskrivelser av hvordan foreldrepraksiser er definert og målt, beskrivelser av utfall, samt 

resultater og forfatternes konklusjoner. N Blaasvær vil hente ut relevant informasjon, og N 

Baiju/H Ames vil kontrollere at all informasjon er komplett og korrekt hentet ut. 

  

Presentasjon av data fra inkluderte studier 

Som nevnt over er hensikten med en kartleggingsoversikt å presentere et overordnet bilde av 

forskningen på et felt. Vi vil presentere studiene og data fra studiene i ulike kategorier, i tekst og 

tabeller og gjøre enkle narrative presentasjoner av resultater og konklusjoner. 

Vi vil forsøke å se resultatene fra de ulike studiene på tvers – for å se om det er noen mønstre i 

funn og konklusjoner. Vi vil ha med i presentasjonen både de vurderinger av kvalitet som 

oversiktsforfatterne har gjort av primærstudiene, og vår vurdering av kvaliteten på de 

systematiske oversiktene. I tillegg vil vi forsøke å se etter variabler som går igjen i studiene som 

kan si noe om hvordan resultater muligens kan variere avhengig av populasjon eller 

omstendigheter/kontekst beskrevet i studiene.   
 

Etiske aspekter, kausalitet- og korrelasjoner og genetikk 

I rapporten vil vi diskutere kort etiske aspekter ved å studere denne typen sammenhenger – 

som fort kan implisere at det er noen måter å praktisere foreldrerollen på som er bedre enn 

andre - og den mulige fordømmelsen som ligger i å antyde at foreldre har skylden dersom barna 

sliter med psykiske og sosiale utfordringer. 
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I tillegg og i forlengelsen av dette vil det være hensiktsmessig og nødvendig å redegjøre for hva 

denne typen studier som stort sett inngår i disse oversiktene kan si noe om og ikke når det 

gjelder kausalitet (årsakssammenhenger) og assosiasjoner/korrelasjoner (sammenhenger). Vi 

vil også kort redegjøre for og diskutere hvordan denne forskningen kan forstås i lys av nyere 

genforskning.  

Overførbarhet av resultater til norske forhold  

Bufdir ønsker at vi skal vurdere overførbarhet av resultater fra de inkluderte oversiktene til 

norske forhold. Dette planlegger vi å gjøre ved at prosjektgruppen og oppdragsgivere møtes og 

diskuterer mulige aktuelle variabler som kan vanskeliggjøre overførbarhet i dette tilfellet ved 

hjelp av verktøyet «Transfer».  

 

Fagfellevurdering 

Protokollen vil bli diskutert med oppdragsgiver (Bufdir). Vi vil revidere protokollen til det er 

enighet mellom forskergruppen og oppdragsgiver om oppdraget. FHI krever ikke 

fagfellevurdering av protokoll eller rapport når det gjelder systematiske kartleggingsoversikter. 

Protokollen vil bli lest av prosjektmedarbeiderne, samt lest og godkjent av avdelingsdirektør 

(Rigmor Berg). Rapporten vil bli lest av prosjektmedarbeiderne, samt lest og godkjent av 

avdelingsdirektør (Rigmor Berg) og fagdirektør (Kåre Birger Hagen) før publisering.  
 

Tidsplan 
Datoene indikerer ferdigstillelse av nevnte arbeid 

-Prosjektplan: 08/02/2019 

-Litteratursøk: 18/02/2019 

-Utvelgelse av studier: 25/02/2019 

-Gjennomgått fulltekst-artikler: 18/03/19 

-Kvalitetsvurdering av inkluderte oversikter: 03/04/19 

-Dataekstraksjon: 22/04/2019 

-Sammenstilling og analyse: 20/05/2019 

-Første utkast til rapport: 10/06/2019 

-Siste utkast til rapport: 24/06/2019 

-Sendes oppdragsgiver: 25/06/2019 

-Godkjent av fagdirektør og publisert: 26/08/2019 

 

Sluttdato (tentativ dato for publisering): 26.08. 2019 

 

Publisering 
Rapporten vil bli publisert på FHIs hjemmesider august 2019. Bufdir vil motta utkast til 

rapport i slutten av juni (før fellesferien).  

 

Oppfølging av rapport etter publisering: 

Dersom Bufdir ønsker dette presenterer vi gjerne rapporten hos Bufdir etter publisering, og er 

tilgjengelig for spørsmål og diskusjon.  
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Relaterte publikasjoner 
Blaasvær N, Baiju N. Sammenhenger mellom foreldrestiler og utfall hos barn: 

Systematisk litteratursøk med sortering. [Associations between parenting styles 

and child outcomes: Systematic literature search with sorting]. Rapport − 2018. 

Oslo: Folkehelseinstituttet, 2018. 

http://kriminalitetsforebygging.no/wp-content/uploads/2018/05/sammenhenger-mellom-

foreldrestiler-og-utfall-hos-barn-rapport-2018.pdf  

 

Relaterte prosjekter  

Pågående prosjekt i område psykisk og fysisk helse og rus i FHI– oversikt over studier som ser 

på sammenheng mellom foreldrepraksiser og utfall hos adopterte barn – ledet av Leila 

Torgersen.  
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