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Kartlegging av atferdsvansker: 
Eyberg Child Behavior Inventory
I Norge satses det på dokumentert virksomme tiltak for barn og unge. 

Det krever gode screeningmetoder både for å identifisere barn med atferdsvansker 

og for å evaluere effekten av tiltakene.
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Bakgrunn
i ic d-10 defineres atferdsforstyrrelser 
som «gjentagende og vedvarende møn-
ster av asosial, aggressiv eller utfordrende 
atferd. når slik atferd er på sitt mest ek-
streme, foreligger det klare brudd på sosi-
ale forventninger i forhold til alderen, og 
er derfor mer alvorlig enn vanlige barne-
streker eller ungdommelig opprørstrang» 
(Who, 1992). Man må i diagnostiske vur-
deringer ta hensyn til barnets utviklings-
nivå, og diagnosen anbefales ikke brukt 
dersom vanskene ikke har vedvart i minst 
seks måneder.

sosioemosjonelle vansker og atferds-
vansker er relativt vanlige hos små barn 
(campbell, 1995; costello, egger & an-
gold, 2005). nylige studier i usa viser 
at alvorlige atferdsvansker har en livs-
tidsforekomst på omkring 10 % (foster, 
olchowski & Webster-stratton, 2007), og 
resultater fra en nylig britisk studie in-
dikerer at 15 % av femåringer har opposi-
sjonelle atferdsproblemer (hutchings & 
lane, 2005). forekomsten av atferdsvan-
sker hos barn mellom 4 og 12 år i norge 
er omtrent 2–3 % (heiervang et al., 2007; 
reedtz, bertelsen, lurie, handegård, 
clifford & Mørch, 2008), og omtrent 
den samme i sverige (axberg, hansson 
& broberg, 2008).

den store satsingen på dokumentert 
virksomme behandlingstiltak og fore-
byggende tiltak for barn og unge i norge 
krever gode screeningmetoder for å iden-
tifisere atferdsvanskelige barn, samt for å 
evaluere effekter av tiltak.

Utvikling
eyberg child behavior inventory 
(ec bi) ble utviklet på slutten av 70-tal-
let (eyberg & ross, 1978) og var tenkt 
som et screeningverktøy for å avdekke 
atferdsproblemer. ec bi inneholder 36 
ledd som skåres på to skalaer, intensitets-
skalaen og problemskalaen. intensitets-
skalaen måler hvor ofte barnet gjør det 
som defineres som problematferd, på en 
skala fra 1 (aldri) til 7 (alltid). eksempler 
er «slåss med søsken» og «krangler med 
foreldrene om regler». Med ec bi pro-
blemskalaen spørres primære omsorgs-
givere om de samme 36 formene for at-
ferd er et problem. disse spørsmålene 
besvares med ja/nei. skårene på intensi-
tetsskalaen varierer fra 36 til 252, mens 
problemskalaen går fra 0 til 36. skårene 
på intensitetsskalaen bidrar til å vurde-
re barnets atferd, mens skårene på pro-
blemskalaen bidrar til å vurdere hvilke 
utfordringer barnets atferd represente-
rer for foreldre eller primære omsorgs-

givere. ec bi er oversatt til flere språk, 
blant annet til svensk (axberg et al., 
2008) og til dansk ved charlotte horsted 
og Mette birk-olsen, cast, syddansk 
universitet odense, i 2010.

Norsk tilpasning
ecbi ble oversatt til norsk i 1999 ved Wil-
ly-tore Mørch, universitetet i tromsø, i 
forbindelse med en evaluering av foreldre-
veiledningsprogrammet De utrolige årene. 
standard oversettelse og tilbakeoverset-
telsesprosedyrer ble brukt i dette arbei-
det. norske normer er etablert for barn fra 
4 til 12 år (reedtz et al., 2008), og normer 
for begge kjønn og aldersgrupper finnes 
på www.deutroligearene.no.

Faktorstruktur
de fleste studiene har anvendt intensi-
tetsskalaen som én dimensjon, men det 
finnes også studier som støtter en tre-
faktorstruktur (axberg et al., 2008; Weis, 
lovejoy & lundahl, 2005) (oppositional 
defiant behavior, inattentive behavior, 
conduct problem behavior). i en norsk 
hovedoppgave ble faktorstrukturen un-
dersøkt på et utvalg av 641 barn fra norge. 
resultatene indikerte støtte for både en 
trefaktorstruktur og en enfaktorløsning 
(reedtz & bertelsen, 2001).
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Reliabilitet
flere internasjonale studier har under-
søkt både indre konsistens og test–retest-
reliabilitet for instrumentet med gode 
resultater (funderburk, eyberg, rich & 
behar, 2003; gross et al., 2007; robin-
son, eyberg & ross, 1980). eksempelvis 
var cronbach’s alpha 0,93 for intensitets-
skalaen og 0,91 på problemskalaen basert 
på et normalutvalg amerikanske barn i 
alderen 2 til 17 år (N = 1384) (burns, pat-
terson, nussbaum & parker, 1991). til-
svarende var resultatene 0,94 og 0,92 for 
skalaene basert på et utvalg 682 ameri-
kanske barn med ulik etnisk bakgrunn 
(gross et al., 2007). i den norske studi-
en var cronbach’s alpha for intensitets-
skalaen 0,93 og for problemskalaen 0,89 
(reedtz et al., 2008). ec bis test–retest-
reliabilitet er ikke undersøkt i norske stu-
dier, men utenlandske studier har vist 
test-retestkoeffisienter på r = 0,75 for 
både intensitetsskalaen og problemska-

laen (gross et al., 2007; robinson, eyberg 
& ross, 1980).

Validitet
for å undersøke instrumentets begreps-
validitet er det gjennomført to typer av 
studier. den ene typen sammenligner 
ec bi-skårer mellom ulike grupper av 
barn, og den andre typen av studier sam-
menligner ec bi med andre beslektede 
måleinstrumenter.

flere studier har undersøkt om instru-
mentet er egnet til å skille grupper av barn 
med atferdsproblemer fra andre grupper 
av barn, både andre kliniske grupper og 
grupper uten noen problemer (burns, pat-
terson, nussbaum & parker, 1991; eyberg & 
ross, 1978; robinson, eyberg & ross, 1980; 
Weis, lovejoy & lundahl, 2005).

ecbi er også sammenlignet med an-
dre måleinstrumenter som skal kartlegge 
atferdsferdsproblemer, blant annet child 
behavior checklist (cbcl; achenbach, 

1991). både problemskalaen og intensi-
tetsskalaen var høyt korrelert med cbcl 
(eksternalisering) med henholdsvis 0,71 
og 0,57 basert på et utvalg av 682 ameri-
kanske barn (gross et al., 2007).

instrumentet er normert for norske 
forhold gjennom en større studie (N = 
4063) fra tromsø, trondheim, kristian-
sund, Molde samt tre kommuner i Møre 
og romsdal (reedtz et al., 2008). et repre-
sentativt utvalg av barn i aldersgruppen 4 
til 12 år ble rekruttert til denne studien, 
og svarprosenten var 67 %. internasjonale 
studier har ikke påvist variasjon på bak-
grunn av kjønn, men både i den norske 
og den svenske normstudien fant man at 
gutter skåret signifikant høyere enn jenter 
på intensitetsskalaen og problemskalaen 
(reedtz et al., 2008; axberg et al., 2008). 
det var også signifikante aldersforskjeller, 
og den norske studien presenterer der-
for data for de ulike aldersgruppene samt 
for jenter og gutter separat (reedtz et al., 

KuLTuRFORSKJELLER: Det norske utvalget skåret lavere enn det amerikanske i en sammenligning mellom originalutgaven av Eyberg 
Child Behavior Inventory (ECBI) og den norske oversettelsen. Det er grunn til å anta at det er kulturelle forskjeller i foreldres vurdering av 
sitt barns atferd, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto: Utenriksdepartementet/Flickr.com
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2008). generelt avtar gjennomsnittsskå-
rene på begge skalaene med økende alder. 
det er også presentert cut-off-verdier (90 
% prosentil) som kan brukes til å identifi-
sere de barna som har behov for behand-
ling. studien viste at gjennomsnittsskåre-
ne for det norske utvalget var lavere enn 
for det opprinnelige amerikanske. om 
dette indikerer en lavere forekomst av at-
ferdsproblemer i norge enn i usa, eller 
om norske foreldre har en større toleranse 
for problematferd, er usikkert. forskere 
har undersøkt om ulike språklige versjo-
ner av ecbi har betydning for skårene, 
uten at slike forskjeller er avdekket (gross, 
et al., 2007). det er likevel grunn til å anta 
at det er kulturelle forskjeller i foreldres 
vurdering av sitt barns atferd, og forskjel-
ler mellom norske og amerikanske nor-
mer indikerer et behov for å bruke norske 
normer i kartlegging av atferdsproblemer 
i norge.

Metodekritiske momenter 
og anvendelse
instrumentet ecbi er svært enkelt å bru-
ke, og det har i internasjonale studier vist 
gode psykometriske egenskaper i form av 
høy cronbach’s alpha og god test–retest-
reliabilitet. instrumentets begrepsvalidi-
tet støttes av studier som viser samsvar 
med andre måleinstrumenter som også 
måler atferdsproblemer, og ved at ecbi 
skiller mellom grupper av barn med at-
ferdsforstyrrelser og andre kliniske utvalg 
samt i forhold til barn uten atferdsproble-
mer. instrumentet brukes i dag til å kart-
legge barns atferd, samt til å evaluere ef-
fekten av tiltak og behandling, begge både 
innenfor kommunale tjenester og spesia-
listhelsetjenesten.

på gruppenivå er intensitetsskalaen 
og problemskalaen høyt korrelert. på in-
dividnivå kan imidlertid store forskjel-
ler mellom intensitetsskalaen og pro-
blemskalaen gi verdifull informasjon 
om foreldres/foresattes evne til å mes-
tre barnets atferd, både om lave og høye 
terskler for barnets atferd. dersom bar-

net for eksempel skårer i normalområdet 
for barn av samme kjønn og på sin alder, 
mens en forelder angir at en rekke av bar-
nets atferder er problematiske, kan det 
indikere at det er forelderens tilgang på 
ressurser som er problemet, og ikke bar-
nets atferd. slik informasjon kan gi godt 
grunnlag for gode samtaler om foreldre-
funksjoner mellom den som kartlegger, 
og foreldrene.

det er i norge behov for valideringer 
gjennomført i kliniske utvalg.

Tilgjengelighet og rettigheter
rettighetene til instrumentet eies av par 
(psychological assessment resources), og 
informasjon hentes på www4.parinc.com. 
omkostninger og avtale om bruk av in-
strumentet gjøres via par.

kurs i bruk av ec bi administreres 
blant annet av rkbu nord, universite-
tet i tromsø, rbup Midt-norge, ntnu, 
og atferdssenteret – norsk senter for stu-
dier av problematferd og innovativ praksis, 
unirand as, universitetet i oslo. l
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