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Sammendrag 

 
Formålet med denne studien var å se om det var sammenheng mellom vennskap og 

atferdsvansker i barnehagealder. Målet var å finne en risikogruppe som utviklet resiliens 

over tid og hvilke faktorer som bidro til det. Undersøkelsen er en delstudie i prosjektet 

”Mitt Første Vennskap” , ledet av Anne Inger Helmen Borge ved Psykologisk Institutt, 

Universitetet i Oslo. Det er 546 barn mellom 2 og 6 år fra barnehager på Hadeland som 

deltar i prosjektet. Studien er longitudinell og har et multiinformant- og multimetodisk 

design.  

 

I denne undersøkelsen rettes søkelys mot tre former for vennskap, henholdsvis 

popularitet, bestevenn og gjensidig vennskap. Disse vennskapsformene skiller seg fra 

hverandre ved hvorvidt barn nominerer hverandre gjensidig som venn eller ikke. Risiko 

atferd er definert som hyppige symptomer på uoppmerksomhet og overaktivitet. Studier 

viser at uoppmerksomhet og overaktivitet kan videreutvikles til skjevutvikling og 

mistilpassning. Andre studier har derimot også vist at vennskap kan beskytte mot denne 

skjevutviklingen og mistilpassningen. Det er viktig med empiriske undersøkelser på dette 

feltet innen utviklingspsykologi, for å kunne kartlegge faktorer som i sin tur kan nyttes i 

intervensjoner og på den måten forhindre negativ utvikling.  

 

Resultatene viser at barns nominasjoner av hverandre som gjensidig venn eller bestevenn 

ikke hadde signifikant sammenheng med uoppmerksomhet og overaktivitet. Popularitet 

viste derimot en sammenheng med uoppmerksomhet og overaktivitet. I resiliensgruppen 

var det familiefunksjon som slo ut som beskyttelsesfaktor. Det var også interessant at det 

var en betydelig større andel gutter enn jenter i resiliens gruppen. Resultatene kan 

indikere at forebygging blant småbarn både kan finne sted i jevnaldergruppen og 

gjennom samarbeid mellom barnehage og hjem. 
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Innledning 
 

Det har vært en tradisjon innen forskning i utviklingspsykologi å rette oppmerksomheten 

mot avvik fra normal utvikling. Utviklingspsykologisk forskning har lenge neglisjert 

viktige fenomener i barns utvikling ved kun å ha fokus på risiko, problemer, patologi og 

behandling. I den siste tiden har oppmerksomhet i større grad  rettet seg inn mot hva som 

kan bidra til positiv utvikling. Et viktig spørsmål forskere har vært opptatt av er hvorvidt 

vennskap kan bidra til positiv utvikling hos barn.  Forskning på barn og vennskap er 

omfattende og omhandler barn i alle aldre. Det har vært overvekt av studier som ser på 

betydning av vennskap for skolebarn og studier av vennskap blant barn i barnehagen er 

derimot i mindretall. Det er derfor viktig nå å undersøke om barn utvikler vennskap 

allerede i barnehagen og hvorvidt vennskap kan redusere påkjenninger småbarn opplever. 

 

Det skilles mellom popularitet og vennskap, der popularitet går ut på aksept blant 

jevnaldrene. Popularitet og upopularitet blir målt ved at barn nominerer de barna de liker 

å leke med og de barna de ikke liker å leke med. Populære barn blir aktivt akseptert og 

upopulære barn blir aktivt avvist (Tetzchner, 2001). Vennskap deles inn i gjensidig og 

enveis. Det sterkeste vennskapet er det som er definert som gjensidig. Dette vennskapet 

gjenkjennes ved at barn nominerer hverandre gjensidig når de blir spurt om hvem som er 

sine bestevenner (Borge & Natvig, 2007). Bestevenn skiller seg fra gjensidig vennskap 

ved at barna ikke nødvendigvis nominerer hverandre tilbake. Vennskapet kan derfor også 

være enveis. 

 

Hensikten med studien er å undersøke sammenhengen mellom vennskap og 

problematferd og hvorvidt vennskap kan bidra til å redusere symptomer på 

atferdsproblemer over tid. Atferdsproblemer er tidligere vist å være forbundet med risiko 

for senere tilpasningsvansker og atferdsvansker hos barn i skolealder (Dogde, Landsford, 

Burks, Bates, Pettit, Fontaine & Price, 2003; Miller-Johnson, Coie, Maumary-Gremaud 

& Bierman, 2002). Atferdsvansker refererer seg til barn som viser antisosial atferd i form 

av aggressivitet, raserianfall, ulydighet og trassighet (Tetzchner, 2001). Det er viktig å 

finne ut mer om vennskap og eventuelle andre faktorer ved barnet selv og familien og 
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hvorvidt det er sammenheng med skjevutvikling i tidlig alder. Derfor er det viktig å 

identifisere en gruppe barn som viser tidlige og hyppige symptomer på atferdsproblemer 

på ett tidspunkt og undersøke eventuelle forendringer etter et år. På denne måten kan man 

forsøke å karakterisere og kartlegge hvilke faktorer som har bidratt til en slik forandring 

over tid.  

 

Barns utvikling av resiliens 

 
Resiliens beskrives som fenomener eller prosesser som reflekterer positiv tilpasning på 

tross av at risiko er til stede (Borge, 2003; Gjelsvik, 2007). Rutter og Rutter (1997) 

hevder at resiliens ikke er et personlighetstrekk, men prosesser som er operative før, 

under og etter en traumatisk hendelse eller vedvarende risiko. I resiliensstudier er risiko 

bredt definert. Risiko er sammensatt og det varierer mellom de barn som opplever det. 

Risiko kan være traumatiske engangsforetakende hendelser som for eksempel tap av 

foreldre, mishandling eller naturkatastrofer. Det finnes også vedvarende former for risiko. 

Eksempler på dette kan være dårlig familiefungering ved at foreldre misbruker alkohol, 

foreldre som er psykisk belastet, mye krangling, lav sosioøkonomisk status eller lav 

utdannelse hos mor (Masten, 2001). Det store mangfoldet av risikoer gjør det vanskelig å 

sammenligne og generalisere resiliensstudier og utfordringene ved å studere resiliens er 

mange. Resiliens refererer til en stor variasjon av risiko og det er opp til forskeren å 

bedømme hva som er ønskelig og lite ønskelig utfall av en situasjon. Med dette menes at 

forskerne må selv bedømme og definere risiko og de må bedømme hva det vil si å utvikle 

seg bra i forhold til den definerte risiko (Masten & Gewirtz, 2006). Forskerne må også 

forsøke å definere de beskyttelsesfaktorer som er med på å utvikle resiliens. En 

beskyttelsesfaktor kan forklares som en tredjevariabel som påvirker forholdet mellom 

risiko og negativt utviklingsutfall (Gjelsvik, 2007). 

 

Det er viktig å skille mellom generell kompetanse blant barn flest og spesifikk resiliens 

hos risikobarn. Resiliensforskere er opptatt av menneskers positive reorganisering av 

systemer etter en traumatisk hendelse. Med det menes om vår adaptive fungering er bedre 

etter en traumatisk opplevelse enn hva den var før.  Utvikling av resiliens må derfor 
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vurderes ut fra hvert enkelt tilfelle og hvor alvorlig barnets situasjonen er. Resiliens er 

prosesser som varierer over tid og i forhold til de erfaringer barna har og etter hvert får 

(Masten & Gewirtz, 2006).  

 

Barn er ikke like mottakelige for påkjenninger fra fødselen av og de individuelle 

forskjeller er store. I et resiliensperspektiv er det derfor viktig å nevne arv. Hvordan barn 

reagerer i etterkant av en traumatisk hendelse eller hvordan de takler kroniske 

belastninger, avhenger i stor grad av deres temperament og personlighet. Slike 

individuelle faktorer som er med på å utvikle resiliens er for eksempel normal intelligens 

samt evnen til å konsentrere seg om noe annet enn det som er vondt og vanskelig. Dette 

medfører at barnet ikke tenker på den traumatiske hendelsen til alle døgnets tider og vil 

derfor spare barnet for påkjenninger. En annen sentral faktor for utvikling av resiliens er 

stabil emosjonell kapasitet, som kan vise seg ved at de føler at ting går bra og at de føler 

trygghet (Borge, 2003). I relasjoner mellom jevnaldrene kan en slik type emosjonell 

trygghet utvikles. Barns mestringsevne kan påvirke barns opplevelse av risiko. Noen barn 

kan lære seg å mestre vanskelige situasjoner, som foreksempel å finne seg fort til rette 

blant jevnaldrene i barnehagen som 2 åringer. Mestring skiller seg fra resiliens både ved 

at det kan læres og det ikke nødvendigvis er tilknyttet risiko. Videre kan man snakke om 

god og dårlig mestring, mens resiliens er utelukkende positiv. Mestring kan læres 

gjennom organiserte former for lek og aktiviteter i barnehagen. Gjennom lært mestring 

kan man tenke seg at barn utvikler resiliens i etterkant av opplevd risiko som for 

eksempel familiekonflikter og problemer i hjemmet. Man kan også tenke seg at gjennom 

relasjoner til jevnaldrene og det barna lærer i en barnehagekontekst kan forhindre uheldig 

utvikling (Masten, 2001).  

 

Alle barn som begynner i barnehage og kommer i et nytt miljø vil være sårbare. Grad av 

sårbarhet varierer fra barn til barn, og for de fleste vil ikke det å begynne i barnehage 

være en belastning. Barn som imidlertid er sårbare i utgangspunktet kan oppleve dette 

miljøskiftet som stressende og det kan i ytterste konsekvens øke barnas sårbarhet og 

problemer (Borge & Natvig, 2007). Det er derfor viktig å forske på barns sosiale 

utvikling i tidlig alder for å kunne jobbe med å forebygge en eventuell skjevutvikling. 
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Barns sosiale utvikling 
 

Forskning innen utviklingspsykologi har hovedsakelig vært rettet mot forholdet mellom 

foreldre og barn og spesielt tilknytningen mellom mor og barn (Rutter mfl., 1999). Det 

viser seg at denne forskningen ikke er tilstrekkelig til å forklare hvorfor barn utvikler seg 

forskjellig. Et viktig bidrag til forskning på hvorfor barn utvikler seg forskjellig er 

betydningen av sosiale relasjoner for barns utvikling. 

 

I Norge i dag går 53 % av alle 1 åringer og 92 % av alle 3-5 åringer i barnehage 

(http://odin.dep.no/kd/norsk/tema/barnehage/utbygging/070051-220007/dok-bn.htm). 

Barn mellom 2 og 6 år tilbringer altså store deler av sin hverdag i barnehage. Det å 

begynne i barnehage innebærer store forandringer for mange barn. Det stilles nye krav i 

nye omgivelser. Barn i barnehage er i en sosial sammenheng hele dagen som gir dem 

mulighet til å danne de første vennskap og lære nye sosiale normer. I barnehagen kan de i 

større grad enn i familien velge hvem de vil være sammen med og knytte relasjoner til. 

Relasjoner til jevnaldrene, også kalt symmetriske relasjoner, er viktig og kan være 

avgjørende for videre normal utvikling. Barn lærer gjennom andre barn og gjør erfaringer 

som er med på å påvirke deres oppfatning av omverdenen. Barnehagen er derfor en viktig 

arena for sosial skolering som senere vil utgjøre grunnlaget for barnets sosiale 

kompetanse (Borge & Natvig, 2007).  

 

I løpet av de to siste tiårene har forskning på barns vennskap blitt et uavhengig og stort  

forskningsfelt innen utviklingspsykologi. Som nevnt innledningsvis differensieres 

vennskap i gjensidig vennskap og popularitet (Newcomb & Bagwell, 1995). I en studie 

viser Parker og Asher (1993)  at popularitet og gjensidig vennskap bidrar på ulike måter 

til barns sosialisering. Popularitet har ifølge Parker og Asher (1993) betydning for 

selvsikkerhet og sosial tilhørighet, mens gjensidig vennskap er viktig for forståelse av 

ansvar, lojalitet og de forpliktelser som forventes i en vennskapsrelasjon. 

 

Så tidlig som i 2 årsalderen møter barn jevnaldrene i barnehagen. I 4 årsalderen har barn 

derfor fått sosiale erfaringer og preferanser for hvilke barn de ønsker å være sammen med 
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(Borge & Natvig, 2007). De fleste barn har derfor mulighet til å etablere 

vennskapsforhold før de begynner på skolen. Det viser seg at gutter gjennomsnittlig har 

flere venner enn jenter i barnehagen. Gutter velger sine venner ut i fra like interesser og 

fysisk aktivitet, mens jenter velger venner mer ut i fra attraktivitet og likhet (Bukowski & 

Hoza,1989). Bierman og kolleger fant i 1993 ut at gutter som ble avvist av jevnaldrene 

var mer aggressive både fysisk og verbalt, enn aggressive gutter som ikke var avvist. De 

avviste og aggressive guttene viste også mer ukontrollert atferd, spesielt overaktivitet.  

Med fysisk aggressivitet er det ment å gjøre skade, mens verbal aggressivitet har til 

formål å nedvurdere eller kontrollere et annet menneske. Både fysisk og verbal 

aggressivitet er direkte former for aggressivitet, mens indirekte former går ut på å sette 

andre mennesker i forlegenhet. Generelt vil all aggressiv atferd være negativ for sosiale 

relasjoner og ofte føre til avvisning. Man skiller også mellom reaktiv og proaktiv 

aggressivitet, der førstnevnte viser til aggressive handlinger som en respons på en 

opplevd provokasjon eller trussel. Proaktiv aggresjon derimot beskrives som offensiv og 

utføres uten en forutgående provokasjon eller trussel. Barn som er aggressive vil i de 

fleste tilfeller vise både reaktiv og proaktiv aggresjon (Brengden, Vitaro, Dionne & 

Perusse, 2006). Aggresjon og antisosial atferd er overlappende fordi aggresjon predikerer 

antisosial atferd. Man kan derfor studere disse under ett når det gjelder sosial utvikling og 

tilpasning (Hartup, 2005).  

 

Vennskap og sosiale relasjoner er viktig for normal sosial utvikling hos barn. Sosiale 

relasjoner er mer enn handlinger mellom to jevngamle individer, det er også en kontakt 

som er annerledes enn den barn har med foreldre eller søsken. Venner hjelper hverandre 

og støtter hverandre, men det er viktig å være klar over at vennskap ikke alltid fører til et 

vennligsinnet og konstruktivt resultat (Borge & Natvig, 2007).  
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Barn med atferdsvansker 
 

Forskning om barns tidlige sosiale relasjoner og tilpasning har i stor grad benyttet barnas 

egne nominasjoner for å kaste lys over deres egne relasjoner. Det er imidlertid svært få 

studier som undersøker vennskap blant barnehagebarn. Tidligere forskning har i 

hovedsak vært utført i barns hjem eller etter at de har begynt på skolen. Dette fordi 

barnehagetilbud tidligere har vært rasjonert og antall barn i barnehage har derfor vært 

betydelig mindre enn hva det er nå. På 1990-tallet økte antall barnehageplasser i mange 

vestlige land, samtidig begynte flere forskere å konsentrere seg om utvikling av 

psykopatologi hos små barn. For bedre å kunne forstå og få et helhetlig bilde av småbarns 

utvikling av psykopatologi er det viktig å studere sammenhengene mellom barnas 

problemer, deres familieforhold og sosiale miljø. Dersom det for eksempel er risiko i 

hjemmesituasjonen er det interessant og se om vennskap i barnehagen kan kompensere 

for denne risikoen, slik at barn i stede for å utvikle patologi heller utvikler resiliens. Vi 

vet svært lite om vennskap som beskytter mot uoppmerksomhet/ overaktivitet og 

atferdsproblemer, noe som senere kan gi økt sannsynlighet for aggresjon og antisosial 

atferd. En utfordring innen vennskap og resiliensforskning er den store variasjonen det er 

i hvordan småbarn reagerer på risiko og takler utfordringer i miljøet. 
 
Betydning av vennskap for barn med atferdsvansker  

 

Det er kjent at barn med atferdsvansker ofte har problemer med relasjoner til jevnaldrene. 

Lærere og foreldre ser at barn som bruker negative atferdsstrategier ofte blir avvist i lek 

og blir upopulære i barnehagen eller andre sosiale arenaer. I et utviklingsperspektiv vil 

barnets måte å tilpasse seg sine omgivelser på være et resultat av suksessive tilpasninger 

barnet gjør i sin utvikling. Når et barns tilpasning ikke er i tråd med sosiale forventninger 

er barnet i risiko for å utvikle antisosial atferd og andre atferdsvansker. For å forstå 

antisosial atferd er det viktig å studere de mekanismene og prosessene som ligger til 

grunn for utviklingen av denne atferden. Denne forståelsen vil gi mulighet til å 

identifisere faktorer som utgjør risiko for utvikling av antisosial atferd. Økt forståelse vil 

også gi mulighet til å oppdage faktorer som enten eskalerer eller modifiserer 
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sannsynligheten for utvikling av antisosial atferd og andre atferdsproblemer (Smith, 

2004).   

 

En av årsakene til at barn med adferdsvansker har problemer i en relasjon til jevnaldrene 

er at de raskere og oftere enn andre barn oppfatter situasjoner som truende. De reagerer 

derfor oftere med aggresjon og sinne i situasjoner som objektivt sett ikke er truende. Barn 

med atferdsvansker har altså en lavere terskel for hva de oppfatter som truende i lek med 

andre barn (Hughes, Cutting & Dunn, 2001). Barn med vanskelig atferd vil derfor kunne 

skremme bort barn på grunn av sine upassende reaksjoner. Noen barn er i stand til å 

bruke sin aggressivitet til å lede og skaffe seg dominans over andre barn. Disse barna blir 

sjeldent mobbet eller avvist, men kan ofte skape problemer for andre barn (Thomas & 

Chess, 1977). 

 

Det er blitt utført flere studier med ”vanskelig håndterbare barn” ( begrepet brukt i 

internasjonal forskning er ”hard to manage”). Dette omhandler barn med ulike 

atferdsproblemer. I en studie utført av Huges med kollegaer (2000) ble det forsket på 

tidlige problemer med jevnaldrene og mulige årsaker til problemene ble undersøkt. 

Gjennom observasjon så forskerene på om problemer med jevnaldrene kunne henge 

sammen med kognitive ferdigheter hos barna. Barna ble observert i to omganger under 

lek med en bestevenn som var blitt nominert av læreren. Sammenlignet med en kontroll 

gruppe viste det seg at ”vanskelig håndterbare barn” hadde et signifikant høyere utfall på 

antisosial atferd i leken og i uttrykk av negative følelser. De hadde også et signifikant 

lavere utfall på empati og prososialitet. Dette ga seg utslag i at de var sintere og mindre 

opptatt av lekekameratens ønsker og behov enn barna i kontroll gruppen. Det var ingen 

signifikant korrelasjon mellom barnets mentale utviklingsnivå og antisosial atferd. Disse 

funnene kan vise til at interpersonlige problemer hos antisosiale barn kan forklares med 

vanskeligheter med å kontrollere atferden sin, mer enn at barna har en dårlig sosial 

forståelse. 

 

En annen studie fra samme forskergruppe som ble publisert ett år senere (2001), hadde 

som hensikt å se om atferd, og spesielt negativ atferd, i fireårsalderen kunne predikere 
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negativ atferd senere hos 5 og 7 åringer. Resultatene viste at de barna som hadde negativ 

atferd og var aggressiv i lek i 4 årsalderen ofte også hadde negativ atferd i 

konkurransepreget lek i 5 til 7 års alderen. Det viste seg imidlertid at noen barn som 

hadde negativ atferd som 4 og 5 åringer ikke hadde det som 7 åring. Det viste seg i 

studien at de ”vanskelig håndterbare barna” synes det var vanskelig med leker som var 

konkurransepreget fordi de så på det å tape som en trussel. Dette førte til at de var mer 

aggressive og sinte enn de barna som ikke synes det å tape var en trussel. Som tidligere 

nevnt oppfatter barn med negativ atferd trusler lettere enn andre barn. 

 

Andre studier har videre vist at det å ikke å bli akseptert blant jevnaldrene i barndommen 

er forbundet med senere feiltilpasning som voksen (Sroufe, 1997). Tilpasningsproblemer 

på et gitt tidspunkt kan derfor være et tegn på at barnet er i risiko for videre 

utviklingsavvik.  

 

En nyere studie fra 2005 utført av Hoza og kollegaer fant ut at det var ubalanse i hvordan 

barn som hadde atferdsproblemer ble nominert av jevnaldrene i forhold til hvordan de 

selv nominerte. Undersøkelsen viste at barn med atferdsproblemer ofte ga positive 

nominasjoner til de barna som var populære, mens de populære barna nominerte negativt 

tilbake. Funnet viser at barna med atferdsproblemer ønsket seg de samme vennene som 

resten av jevnaldergruppen, men de ble ofte ikke nominert selv. Man kan ut i fra dette 

anta at barn med atferdsproblemer kan ha en annen egenoppfatning av sosial kompetanse 

enn det andre barn, barnehageansatte og foreldre har.  

 

Disse studiene viser at barns sosiale egenskaper spiller en viktig rolle for å danne 

vennskap. Det er ingen tvil om at vennskap spiller en stor og noen ganger kritisk rolle i 

barns liv. Det er en toveis påvirkning mellom vennskap og sosiale eller psykiske 

forstyrrelser hos barn. Med dette menes at problemer med jevnaldrene hos barn kan 

skyldes ulike forstyrrelser som for eksempel angst, depresjon eller atferdsvansker eller 

barn kan utvikle forstyrrelser fordi de ikke har venner.  
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Vennskap er generelt fordelaktig for barns psykososiale utvikling, fordi det inneholder 

praktisering av ferdigheter og venner kan beskytte hverandre mot vonde opplevelser. Selv 

om vennskap synes å ha en positiv påvirkning for de fleste, har allikevel vennskapets 

påvirkning flere sider. Det altså ikke en lineær sammenheng mellom antall venner og 

positiv utvikling. Skolebarn uten gjensidige vennskap rapporterte flere symptomer på 

depressive plager enn de med gjensidige vennskap, mens det ikke var noen forskjell på de 

med flere bestevenner og de med en gjensidig venn (Asher & Paquette, 2003). Dette 

støttes i Pedersen med kollegaer (2007) sitt studie der de så på ulik utvikling mellom barn 

med og uten venner. Barna deltok i denne studien fra de var 8 år til de var 13 år. Det å 

ikke ha et gjensidig vennskap over tid viste seg å være en sikker prediktor for depressive 

følelser som tenåring. Det var derimot ikke en sikker prediktor for kriminell 

tenåringsatferd. Resultatene viste samlet at risikofylte vennskap kan ha 

langtidsvirkninger, på samme måte som gode vennskap kan ha vedvarende beskyttende 

effekt. Dette viser igjen at vennskap kan ha både positive og negative konsekvenser for 

barns sosiale utvikling. Dette avhenger av venners atferd, om den er prososial eller 

antisosial, popularitet og de erfaringer barn gjør sammen med sine venner. 

 

Gjennom historien har forskning ofte attribuert barns antisosiale atferd og dårlig 

tilpassningsevne til påvirkning fra miljøet, senere har det vist seg at dette kun er delvis 

årsaken til barns antisosiale atferd og dårlige tilpasning. Søkelyset har derfor rettet seg 

mer mot jevnaldrenes påvirkning. Ladd og Troop-Gordon publiserte i 2003 resultater fra 

en studie der de så nærmere på sammenhengen mellom uheldig vennskap og senere sosial 

tilpasning. Det viste seg at barn som er aggressive eller viser nervøs eller angstpreget 

atferd (emosjonelt sårbare), er mer utsatt for å danne uheldige vennskapsforhold. Dersom 

barn er i et kronisk uheldige vennskapsforhold  øker sjansen for å konstruere negative 

tanker om en selv. Utviklingen av negativ selvfølelse og negative tanker skyldes ikke 

barnas atferd, men heller de erfaringer de får gjennom uheldige vennskap som igjen kan 

føre til dårlig sosial tilpasning.  
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Betydning av familiefunksjon for barn med atferdsvansker 

 

Ved forskning på vennskap er det viktig å se det i sammenheng med barnets øvrige 

sosiale relasjoner. Spesielt viktig er forholdene i barnets familie. Det er vanskelig å 

forske på barns sosiale relasjoner i barnehagen uten å ha kunnskap om barnets 

sammensatte totale situasjon. Det er ofte tre typer risiko som gjentar seg i en 

familiesituasjon, det er alvorlig og vedvarende krangling mellom foreldrene, betydelig 

alkoholmisbruk og grov omsorgssvikt eller mishandling (Borge, 2003). Med 

utgangspunkt i et kanadisk datamaterialet, undersøkte Borge og kollegaer (2004) 

sammenhengen mellom fysisk aggresjon og hvorvidt barnet ble passet hjemme eller i 

barnhage/hos dagmamma. Forskjellen på aggresjon mellom barn som er passet hjemme 

og i barnhage/hos dagmamma ble undersøkt i en gruppe med god familiefunksjon og i en 

gruppe med dårlig familiefunksjon. Resultatene viste, ikke overraskende, at aggressive 

barn kom oftere fra hjem med dårlig familiefungering og ble ofte passet av egne foreldre. 

Resultatene viste ingen signifikant sammenheng mellom aggresjon og barn som ble 

passet hjemme hos familier med god familiefunksjon. For barna fra familier med dårlig 

familiefunksjon viste det seg at barn passet av foreldre var halvannen ganger mer fysisk 

aggressive enn de barna som var i barnhage/hos dagmamma. Disse resultatene viser at 

sosial bakgrunn spiller en stor rolle på barns emosjonelle utvikling, mer enn om hvor de 

ble passet, enten av foreldre eller i barnhage/hos dagmamma.  

 

I studier som inkluderer barnas familiesituasjon er det viktig å ta høyde for barnas alder, 

dette har betydning for hvor mye barna forstår av sin egen hjemme situasjon. Videre er 

det viktig å være klar over at ikke alle barn opplever konflikter i familien som 

destruktive. Hos disse barna vil derfor ikke krangling mellom foreldre utgjøre stor grad 

av risiko. Noen familiekonflikter kan derimot oppleves som konstruktive og utviklende 

for barna (Borge, 2003). 
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Bakgrunn og tema for studien 
 

Prosjektet ”Det Første Vennskap” gjennomføres i Norge fra 2005 og er ventet avsluttet i 

2009. Prosjektet startet i 2005 i 33 barnehager i to østlandskommuner hvor til sammen 

546 barn deltok. Prosjektet undersøker barns utvikling og sosiale relasjoner. Formålet 

med prosjektet er å undersøke hvorvidt vennskap kan virke som beskyttelsesfaktor mot 

utvikling av psykopatologi.  

Denne studien er en delstudie i prosjektet ”Det Første Vennskap”. Formålet med denne 

studien er å undersøke hvorvidt barns atferd i form av uoppmerksomhet/ overaktivitet 

forandres over tid. Det er ønskelig å finne en gruppe som har gått fra å ha 

uoppmerksomhet/ overaktivitet symptomer i første intervjurunde i 2006 (heretter kalt T1) 

til ikke å ha uoppmerksomhet/ overaktivitet symptomer i andre intervjurunde 2007 

(heretter kalt T2) samt  undersøke hvilke faktorer som har bidratt til denne positive 

utviklingen. De barna som har reduserte symptomer på uoppmerksomhet/ overaktivitet 

over tid sies å ha utviklet resiliens. Det er interessant å søke å forstå hvordan disse barna 

skiller seg fra de andre barna på forhold som vennskap og familiefunksjon. Dette er 

spesielt viktig for bedre å forstå barns sosiale utvikling og forhindre utvikling av 

psykopatologi.  

 

Faktorer som er relevante i denne forbindelse er vennskap i form av gjensidig vennskap, 

bestevenn eller popularitet, mors utdanningsnivå og familiens funksjonsnivå. Videre er 

målet å undersøke hvorvidt kjønn og alder har betydning eller er årsaksforklarende for 

utvikling av resiliens.  

 

1. Er det sammenheng mellom førskolelærers vurdering av uoppmerksomhet/ 

overaktivitet og barnas egne opplysninger om popularitet, gjensidig vennskap og 

bestevenn? 

2. Er det sammenheng mellom førskolelærers vurderte uoppmerksomhet/ overaktivitet 

barnets kjønn og alder, mors utdanningsnivå og familiens fungering? 
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3.  Finnes det en gruppe barn som har gått fra å ha uoppmerksomhet/ overaktivitet 

symptomer i T1 til å ha færre symptomer på uoppmerksomhet/ overaktivitet i T2 

og dermed utviklet resiliens?  

4. Er det forskjell på gutter og jenter og alder i utvikling av resiliens? 

5.  Har popularitet, gjensidig vennskap, bestevenn, mors utdanningsnivå og familien  

          f ungering betydning for utvikling av resiliens?  

6. Hvilke studievariabler henger sammen med utviklingen av resiliens, altså hva 

karakteriserer utviklingen av resiliens i denne studien? 
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Metode 
 

Prosjektet ”Mitt Første Vennskap” utføres ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, 

under regi av Anne Inger Helmen Borge. Prosjektet er en del av et større internasjonalt 

samarbeidsprosjekt. Prosjektet ”Mitt Første Vennskap”  er finansiert av Norges 

Forskningsråd og godkjent av Regional Etisk Komitè for medisinsk forskningsetikk 

(REK sør), Personvernombudet ved Universitetet i Oslo og Datatilsynet. Det benyttes et 

longitudinelt, multiinformant og multimetodisk design i studien, datainnsamlingen vil bli 

gjennomført totalt fire ganger fra de samme barna, deres familier og barnehageansatte. 

Data har blitt samlet inn med et års mellomrom siden 2005. Dataene har blitt samlet inn i 

form av intervjuer, tester og spørreskjemaer.  

 

Design 

 
Som nevnt er denne undersøkelsen en substudie av ”Mitt Første Vennskap”. I 

undersøkelsen anvendes det utvalgte data fra hovedprosjektet for å undersøke hvorvidt 

det er sammenheng mellom vennskap og atferdsvansker. Resultatene som presenteres i 

oppgaven bygger på analyser av utvalgte data fra 2006 og 2007. Barnas deltakelse i 

undersøkelsen er basert på et informasjonsbrev til deres foresatte, som inkluderte 

beskrivelsen av studiens formål og metode. Barnas foresatte fikk også forespørsel om 

deltakelse for seg selv, eget barn og barnehageansatt. Det ble stilt krav om skriftelig 

samtykke til deltakelse, på grunn av barnas lave alder. Alle data er strengt konfidensielle 

og deltakerne er anonyme, de ble tildelt idnummer. 

 

Barneintervjuene  

 
Det ble gjennomført individuelle strukturerte intervjuer med barna. Intervjuene er basert 

på eksisterende, internasjonalt anerkjente tester og metoder. Formålet med 

barneintervjuene var å kartlegge barnas vennskap, mobbeatferd og prososiale atferd. 

Barnas hukommelse, konsentrasjon og evne til perspektivtaking ble også testet. Barna ble 

 13



i all hovedsak intervjuet om deres venner. Hvorvidt de har en bestevenn og hvem dette 

eventuelt var. Barna ble vist bilder av alle de andre barna i klassen eller barnehagen, slik 

at de lettere kunne komme på sine venner og de minste barna kunne bare peke.  

 

REK påpekte i sin godkjenning av prosjektet at alle barna som ønsket, skulle få delta på 

intervjuet. Dette ble gjort for å unngå en forskjellsbehandling av barna. Barn av foreldre 

som ikke ville at barna skulle delta i studien, men som selv ønsket å bli intervjuet, ble 

derfor intervjuet av oss i en kortversjon og vi tok ingen notater. Intervjuene ble 

gjennomført av ansatte i barnehagen og studenter ved Psykologisk Institutt i Oslo, med 

tilknytning til prosjektet.  

 

Spørreskjema til foreldre og barnehageansatte 

 
Foreldre fylte ut et spørreskjema med spørsmål om sosiale og psykologiske forhold om 

dem selv, om barnet og om familiefungeringen. De ble også spurt om utdanning og 

sosioøkonomisk status. Barnehageansatte fylte ut en kortere versjon av foreldrenes 

spørreskjema, med spørsmål om sosiale og psykologiske forhold ved barnet. Innholdet i 

spørreskjemaene er hentet fra internasjonalt anvendte og anerkjente 

kartleggingsinstrumenter.  

 

Utvalgte data fra foreldrenes spørreskjema ble brukt som mål på familiefungering. Det 

var spesielt mors utdanningsnivå og familiefunksjon som var relevant for studien. 

Dårlig familiefungering og lav utdannelse hos mor kan utgjøre risiko for barn.  

 

Det er i hovedsak barnehageansattes svar som utgjør grunnlaget for analysene, med 

unntak av opplysninger fra foreldrene om barnas kjønn og alder, deres utdanning og 

familiefungering. Opplysninger om vennskap er hentet fra barna selv. 
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Deltakere 
 

Data som benyttes i denne studien er fra våren 2006 (T1) og våren 2007 (T2). Utvalget 

består av 546 deltakere i T1 hvorav 290 (53.1%) var jenter og 256 (46.9%) var gutter. I 

T2 var det 675 deltakere hvorav 346 ( 51.3%) var jenter og 329  

(48.7%) var gutter. Grunnen til økt deltakelse ved T2 var at mange 2 åringer ikke ble 

registrert med svar på intervjuene i T1, men kun som inkludert deltaker i prosjektet. 

Deltakerne var barn mellom 2 til 6  år som gikk i privat eller offentlig barnehage i Gran 

eller Lunner Kommune. I gjennomsnitt var svarprosenten fra foreldre i de 33 

barnehagene 59.3%.  

 

Målinger - variabler 
 

For å gjennomføre undersøkelsen var det nødvendig å få data om barns adferd, deres 

gjensidige vennskap, popularitet, hvorvidt de har en bestevenn, familiens fungering og 

mors utdanningsnivå. Data om barns adferd ble innhentet gjennom SDQ skjemaer utfylt 

av barnehageansatte og foreldre. SDQ skjemaene vil bli beskrevet senere.  

 
SDQ  

 

For å måle barnas psykologiske og sosiale problemer ble SDQ (Strength and difficulty 

Questionnaire) benyttet. Robert Goodman utviklet i 1997 et mye brukt spørreskjema for å 

kartlegge barns atferd i grove trekk. Spørreskjemaet kan brukes på barn mellom 3 og 16 

år. Dette omfatter en stor aldersgruppe, men skjemaene er utviklet med tanke på å ha 

meningsfulle spørsmål for ulike aldre og begge kjønn. Det viser seg at aggresjon utvikles 

allerede i 3 års alderen og former for overaktivitet og uoppmerksomhet kan være tydelige 

allerede i 2-3 års alderen. ”Mitt første vennskap” studien har derfor valgt å inkludere barn 

allerede i 2 års alderen i første datainnsamling. Spørreskjemaet innholder 25 spørsmål 

som dekker til sammen fem atferdsdimensjoner (heretter subskalar) hos barn, henholdsvis 

”hyperaktivitet/uoppmerksomhet”, ”emosjonelle problemer”, ”prososial atferd” , 
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”atferdsproblemer” og ”problemer i forhold til venner”. Hver subskala har 5 spørsmål. 

Noen eksempler på spørsmål hentet fra SDQ  for hver av de fem subskalaene er, ” rastløs, 

overaktiv, kan ikke være i ro lenge”, ”redd for mye, lett skremt” , deler gjerne med andre 

barn”, ”sloss ofte med andre barn” og ” plaget eller mobbet av andre barn”. Spørsmålene 

besvares på en trepunkters skala fra ”stemmer ikke”, ”stemmer delvis”, ”stemmer helt”. 

Svarene er altså skåret 1-3. Subskalaen uoppmerksomhet og overaktivitet er i denne 

studien definert som mål på risiko og den er satt sammen av de 5 spørsmålene, 1. Å ikke 

sitte i ro, 2. Vri og vende på seg, 3. Ha vanskeligheter med å vente på sin tur, 4. Ikke 

fullføre oppgaver, 5. Avledes lett (Goodman, 2001; Heyerdahl, 2003).  

 

Metastudier viser at samsvar mellom ulike informanters responser på vurdering av barn 

på SDQ ikke er høy (Heyerdahl, 2003). En forklarende årsak til dette kan være at 

barnehageansatte og foreldre kjenner barnet fra ulike kontekster der barnet opererer og 

uttrykker seg ulikt. Denne studien har kun benyttet svarene fra barnehageansatte for 

vurdering av barna. Dette er fordi det antas at de har mer objektiv informasjon om barnet 

i forhold til atferd og deres sosiale relasjoner.  Barnehagearbeidere har også lettere for å 

svare ærlig når det gjelder barns negative atferd enn foreldrene har. Dette valget er derfor 

tatt for å øke oppgavens reliabilitet. Et studie av egenskaper ved SDQ har vist at lærere 

rapporterer høyere spesifisitet for diagnose enn foreldre (Goodman, 2001).  

 

Det er altså viktig å være klar over at reliabiliteten i SDQ skalaen kan variere på grunn av 

ulike informanter. Skalaene er heller ikke forventet å være uavhengige av hverandre på 

grunn av overlapping mellom subskalaene, men de skiller allikevel mellom de fem 

atferdsdimensjoner. Reliabiliteten til skalaene i SDQ er rapportert å variere mellom 

skalaer og mellom informanter. Reliabiliteten for uoppmerksomhet/ overaktivitet 

subskalaen og atferdsproblemer subskalaen var relativt høy, Cronbach`s alpha = .80 

(Goodman, 2001). Dette var også tilfellet i denne studien, Cronbach`s alpha = .85 for 

uoppmerksomhet/ overaktivitet og for atferdsproblemer Cronbach`s alpha = .80. At 

skalaene i SDQ ikke er uavhengige av hverandre kan man se av tabell 1 og 2, der en 

finner signifikante sammenhenger mellom subskalaene uoppmerksomhet/ overaktivitet 
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og atferdsproblemer. I denne studien er det viktig å påpeke at SDQ ikke blir brukt som 

indikator på diagnose, slik den ofte er, men kun for å finne eventuelle symptomer.  

 

Busstesten – mål på popularitet 

 

For å undersøke barns popularitet ble barna intervjuet ved hjelp av busstesten. Testen er 

utviklet av Perren og Alsaker (2006). Busstesten er altså laget for å finne de populære 

barna, det vil si de barna som hyppigst blir nominert av andre barn. Bildene av barna i 

klassen som ble brukt tidligere ble også brukt her. Barna ble bedt om å tenke seg at de 

skulle på busstur og at de kunne dra akkurat hvor de ville. De ble presentert for en 

pappbuss hvor det var 5 ledige seter. På setene skulle de plassere et bilde av de vennene 

de ville ha med på bussturen. De skulle plassere seg selv bak sjåføren. De ble spurt om 

hvilke barn på sin avdeling de kunne tenkte seg å ha med på busstur.  Antall ganger et 

barn ble valgt til å være med på busstur ble regnet som antall positive nominasjoner. 

Antall positive nominasjoner ble regnet om til z-skårer og brukes som kontinuerlig 

variabel i denne undersøkelsen. Jo høyere z-skåre, desto mer populær. Gjennomsnittlig 

nominasjoner (M=2, SD=1.6). 

 

figur 1 Bussen brukt i busstesten i barneintervjuene, for å måle popularitet 
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Gjensidig vennskap 

 

Gjensidig vennskap måles som tidligere nevnt fra barnas nomineringer i intervjuene. Det 

er viktig å være klar over at det kan være endel barn som feilaktig kommer i gruppen uten 

gjensidig venner. Grunnen er at i gruppene der i snitt 60% av barna deltar, vil de 

nominere barn som ikke er med i studien men som er i samme barnehagegruppe. Derfor 

er det ikke mulig å oppnå et optimalt mål på gjensidig vennskap. Derfor må dette målet 

som registrerer gjensidig vennskap, tas med forbehold om at det kun måler fenomenet 

innen den gruppen som deltar. Dette påvirker imidlertid ikke mine resultater i 

nevneverdig grad, men det er viktig å være klar over at gruppen som registreres som de 

med gjensidig vennskap, kan være noe mindre enn i realiteten.  

 

Bestevenn 

 

Figur 2  viser et utdrag fra barneintervjuet som illustrerer at antall bestevenner kan 

maksimalt nomineres til 4 stykker 

 

 Har du en bestevenn i barnehagen /avdelingen/ klassen som du helst liker å leke  
      med?      Ja…      Nei...         

Kan du vise meg bildet av bestevennen din?  Idnummer barn:  
 

 Dersom det er flere ”bestevenner”  Idnummer barn 1:  

  Idnummer barn 2:  

  Idnummer barn 3:  
 

 
Bestevenn er også basert på barnas nominasjoner av hverandre, men det er ikke her 

avgjørende om barna nominerer hverandre gjensidig slik det ble omtalt ovenfor.  
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Alder og kjønn 
 

Alder i T1 (M=4.4, SD=1.2), alder i T2 (M=5.1, SD=1.45). Alder er viktig på grunn av 

barns ulike utvikling på ulike alderstrinn. Det er for eksempel mulig at det er flere 

gjensidige vennskap hos de eldste barna, både fordi de har gått i barnehagen lengre og 

fordi de har en større forståelse av gjensidig vennskap og evne til å danne vennskap.  

Uoppmerksom/overaktiv og aggressiv atferd er antatt å forekomme hyppigere blant yngre 

barn enn eldre barn. Aggressivitet avtar som regel når barn blir eldre og får andre måter å 

uttrykke seg på. I alderen mellom 2 og 5 år utvikler barn sine evner i å forstå andres 

følelser og emosjoner, og de får en større forståelse for andres behov og handlinger 

(Newcomb & Bagwell, 1995). Dette er utvilsomt viktig for å kunne danne gjensidige 

vennskap og for sin kognitive utvikling. Kvaliteten på barns nære vennskap er reflektert 

av evnen de har til å forstå vennens behov og føleleser (Maguire & Dunn, 1997). 

 

Kjønn er viktig fordi atferd varierer ofte mellom gutter og jenter spesielt i forhold til 

antisosial atferd som tidligere nevnt.  

 

Familiefunksjon  

 

Familiens fungering ble kartlagt ved hjelp av ”Family Function Scale” (FFS) (Borge, 

Rutter, Cote & Tremblay, 2004). Dette  er en internasjonal mye benyttet skala som måler 

familiens fungering. Skalaen omfatter 13 spørsmål som dreier seg om foreldrenes 

kommunikasjon, problemløsning, kontroll av ødeleggende atferd, om de gir og tar imot 

kjærlighet og er hengivende. Eksempel på spørsmål er, ” det er vanskelig å planlegge 

familieaktiviteter fordi vi misforstår hverandre”, ”vi støtter hverandre dersom det er 

kriser”, ”drikking er en kilde til uro og uenighet hos oss”. Spørsmålene blir besvart med 

”helt enig”, ”enig”, ”uenig” eller ”helt uenig”. Svarene summeres opp og jo høyere 

poengsum en familie får jo dårligere fungerer familien. FFS ble ikke delt inn i 

undergrupper fordi det ble for små grupper med for lav varians. Gjennomsnittet i 

familiefungering (M=44.8, SD=5.5). 
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Dårlig familiefunksjon kan utgjøre risiko for barn. Det kan gi seg utslag ved  at 

foreldrene har mentale eller somatiske helseproblemer, alkoholmisbruk, disharmoniske 

ekteskap med hyppige krangler, mangelfull evne til å grensesette og oppdra barn eller ved 

omsorgssvikt eller i verste fall mishandling. Dette utgjør direkte risiko for barna fordi det 

aktivt påvirker deres hverdag. Det finnes også mer indirekte familierisikoer som 

foreksempel nabomiljøet, foreldrenes arbeidspress og økonomiske status. I denne studien 

ble skalaen valgt også fordi den måler variasjon mellom familier på viktige psykologiske 

forhold som kan ha betydning for barnas psykososiale fungering. 

 

Mors utdanning 

 

Mors utdanning er delt inn i ungdomsskole, 1-2 årig videregående, videregående 

yrkesfaglig, 3-årig videregående allmennfaglig, universitet inntil 4 år (cand.mag,/ 

bachelor, sykepleier, lærer, ingeniør) eller universitet mer enn 4 år (hovedfag/ master, 

embetseksamen). Gjennomsnittlig utdanning hos mor (M=4.0, SD=1.4).  
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Analyser 
 

Alle analyser er utført i SPSS 13.0. Innledningsvis ble alle relevante variabler fra 

datasettet karakterisert og satt inn i en oversikt, tallene presentert i oversikten er hentet 

fra descriptive analyses (deskriptive analyser). Pearson korrelasjons analyse er benyttet 

for å undersøke korrelasjonen mellom studievariablene og hendholdsvis to subskalaer av 

SDQ (uoppmerksomhet/ overaktivitet og atferdsproblemer) i T1 og T2. De signifikante 

korrelasjonene ble så brukt i videre analyser. 

 
For å undersøke utvikling av uoppmerksom/ overaktivitet symptomer over tid ble det 

brukt krysstabeller. Uoppmerksom/ overaktiv variabel fra T1 ble sammenlignet med 

uoppmerksom/ overaktiv fra T2. Målet for denne analysen var å finne en gruppe som 

hadde gått fra å være uoppmerksom/ overaktiv i T1 til ikke å være uoppmerksom/ 

overaktiv i T2. Ved bruk av krysstabellene kan hver variabel kun ha to kategorier (2Χ2), 

”ingen symptomer” og ”symptomer”. Det ble derfor laget et histogram der en så på 

spredning og gjennomsnitt for SDQ subskalaen uoppmerksom/ overaktiv ved T1 og T2. 

Ved å studere der kurven faller kan man dele SDQ uoppmerksom/ overaktiv skalaen ved 

9. Det vil si at de i gruppen ”med symptomer” har 9 eller mer enn 9 symptomer på 

uoppmerksom/ overaktiv og de i gruppen ”ingen symptomer” har mindre enn 9 

symptomer på uoppmerksom/ overaktiv. Denne inndelingen av ”med symptomer” og 

”ingen symptomer” (>9<) er relativt grov. Kuttepunktet er valgt fordi hensikten med 

studien er av forebyggende karakter. Det er viktig å presisere at denne delingen er kun 

gjort for å finne en gruppe barn med symptomer på uoppmerksom/ overaktiv og ikke for 

å diagnostisere dem. Hensikten er å finne en trend hos denne gruppen med barn som 

senere kan brukes til å forebygge symptomer. 

 
De fire gruppene som framkom fra krysstabellene ble videre sammenlignet og analysert i 

T-tester for å finne forklaringsvariabler til eventuelle endringer over tid mellom 

gruppene. Det ble benyttet ”independent sample t-test” for å sammenligne gjennomsnittet 

på de 4 gruppene fra krysstabellene. Det ble også utført Levenes test for å se på likhet i 

varians og t-test for likhet i gjennomsnitt for variablene.  
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Oversikt 1 Beskrivelse av studievariablene i undersøkelsen ved måletidspunkt T1  
 
                                                                                                       N              (%)                      
 

Alder: 
      2 år                                                                       43                     (7.9)   
      3 år            93                   (17.0) 
      4 år      134                   (24.5) 
      5 år       142                   (26.0) 

                    6  år                   134                    (24.5) 
                                                                                
Kjønn 

 Jenter:                  290                     (53.0)          
 Gutter:                  256            (47.0)        
             Total:        546             (100) 
 
 SDQ subskalaer: 

Uoppmerksom/overaktiv:    
    Symptomer *(=9>):                                          121                  (24.0)           
    Ikke symptomer **(>9):                             350                  (76.0)                                    
             
Gjensidige vennskap:  
Gjensidig venn (en el.fl.):                                          115                   (27,6)                                   
Ikke gjensidig venn:                              302                   (72,4) 

  
Bestevenn: 

 Bestevenn (en el.fl):                                                    436                    (59,5) 
 Ikke bestevenn:                                                     297                    (40,5) 

       
Popularitet: 

 Ingen nominasjoner:                 170                    (19,4) 
 En el.fl. nominasjoner:                                             706                    (80,6) 
               

Familie funksjon: 
 Min.:    4 
 Max.:   52 
 Mean:   44,8 (SD 5,5)                   553  
 

Mors utdanning: 
 Grunnskole:                 201                   (22,8) 
 Gymnas:                102                    (11,6) 
 Høyskole/uni grad:               195                    (22,1) 
 Master/P.hd.                 68                       (7,8) 
             (missing)                                      (35,8)   

*symptomer vil si mer enn eller er lik 9 på SDQ subskala der maks skåre er 15. 
** ikke symptomer vil si mindre enn 9 på SDQ subskala der maks skåre er 15. 
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Det er viktig og være klar over at N ikke er konstant i de ulike målene på vennskap og 

SDQ i T1. Grunnen til dette er frafall av barn underveis, mangelfull returnering av 

spørreskjemaene fra foreldrene. Det ble ikke selektert en kjernegruppe med de samme 

individer i de ulike målingene, fordi det var ønskelig å ha størst mulig varians på 

variablene. Dette vil ikke påvirke resultatene, i senere analyser vil det være de samme 

barna fra T1 og T2 som blir analysert. Det er kun tatt med målinger fra T1 i oversikt 1 

over studievariablene, dette er fordi det bare er uoppmerksomhet/ overaktivitet og 

atferdsproblemer som har to måletidspunkter i analysene. Resten av målingene kommer 

fra måletidspunktet T1, det vil si kjønn, gjensidig vennskap, popularitet og bestevenn, 

familiefungering og mors utdanning. 
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Resultater 

 
I resiliensforskning skal man ta utgangspunkt i en sårbar gruppe med barn (Borge, 2007). 

I denne studien er sårbarhets gruppen definert til de barna som har mye symptomer på 

uoppmerksomhet/ overaktivitet basert på barnehageansattes svar på SDQ. Som tidligere 

nevnt er resiliens utelukkende tilknyttet risiko og sårbarhet. Disse barna ble så studert 

over tid i forhold til atferdsproblemer og uoppmerksomhet/ overaktivitet. Denne 

variansen eller forandringer over tid, ble så studert i forhold til  variablene gjensidig 

vennskap, bestevenn og popularitet, familiefungering og mors utdanning.  
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Resultater fra korrelasjonsanalysene 

 
Tabell 1. Bivariate korrelasjonskoeffisienter for barnehageansattes vurdering av barn på 

SDQ subskalaer og alle studievariabler (alder, kjønn, gjensidig vennskap, popularitet, 

bestevenn, familiefungering og mors utdanningsnivå) i  T1. 
 

 

 

 

  

  1. 

 

  2. 

 

  3. 

 

  4. 

 

  5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

1.  

SDQ  

O/U 

 

 

 

 

 

 

 .55** 

 

  

-.09 

 

    

  .06 

 

    

   .00 

 

 

-.12** 

 

 

 -.09 

 

  

-.12* 

 

  

-.18* 

2. 

SDQ 

A.P 

   

 .18** 

 

  .05 

 

  -.04 

 

 -.03 

 

  .04 

 

 -.09 

 

 -.08 

3. 

alder 

 

 

 

   

  .00 

 

  .08 

 

 .29** 

 

  .25** 

 

 -.06 

 

 -.03 

4.  

kjønn 

 

 

 

    

  .03 

 

 .08* 

 

  -.07 

 

 .01 

 

 -.00 

5.  

gjensidig 

Bestevenn 

      

 .34** 

 

   .29** 

 

  -.08 

 

  -.18* 

6.  

Popularitet 

       

  .17** 

 

 .02 

 

 -.17** 

7. 

bestevenn 

        

 -.03 

 

 -.08 

8. 

Familie 

Funksjon 

         

   .00 

9. mors  

Utdannings 

nivå 

         

** = korrelasjonen er signifikant på 0.01 nivå (2-tailed). 

*   = korrelasjonen er signifikant på 0.05 nivå (2-tailed). 
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Tabell 2 Bivariate korrelasjonskoeffisienter for barnehageansattes vurdering av barn på 

SDQ subskalaer og alle studievariabler (alder, kjønn, gjensidig vennskap, popularitet, 

bestevenn, familiefungering og mors utdanningsnivå) i  T2. 
 

 

 

  

  1. 

 

  2. 

 

  3. 

 

  4. 

 

  5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

1.  

SDQ  

O/U 

 

 

 

.52** 

 

 .05 

 

.28** 

 

  .03   

 

 -.08 

 

-.03 

 

-.15* 

 

-.17** 

2. 

SDQ 

A.P 

   

- .02 

 

.15** 

 

 -.01 

 

 -.02 

 

 .05 

 

-.07 

 

-.11* 

 

** = korrelasjonen er signifikant på 0.01 nivå (2-tailed). 

  * = korrelasjonen er signifikant på 0.05 nivå (2-tailed). 

 

Navn på variablene, 3. Alder, 4. Kjønn, 5. Gjensidig vennskap, 6. Popularitet, 7. Bestevenn, 

 8. Familiefungering, 9. Mors utdanningsnivå.  

Linje 3, 4, 5, 6 , 7, 8 og 9 er identisk med T1 fordi samme mål er her brukt i T1 og T2.  

A.P = atferdsproblemer. 

 

Gjensidig vennskap, bestevenn og popularitet  

 

I tabell 1 og 2 ser en hvorvidt gjensidig vennskap, bestevenn og popularitet har 

sammenheng med subskalane uoppmerksomhet/ overaktivitet og atferdsproblemer i 

SDQ. Uoppmerksom/ overaktiv gruppen har en signifikant korrelasjon med popularitet 

på 0.01 nivå der r = -.12 i T1. I T2, (tabell 2) er det imidlertid ingen signifikante 

korrelasjoner på vennskapsvariablene verken med uoppmerksom/ overaktiv eller atferds 

problemer. 
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Alder og kjønn 

 

I tabell 1 og 2 ser en hvorvidt alder og kjønn har sammenheng med subskalaene av SDQ. 

Atferdsproblemer er signifikant korrelert med alder på 0.01 nivå der r = .12 i T1 men ikke 

i T2, atferdsproblemer er ikke signifikant med kjønn i noen av tidspunktene. 

Uoppmerksom/ overaktiv signifikant korrelert med kjønn på 0.01 nivå der r = .27 i T2 

men ikke i T1, uoppmerksom/ overaktiv er ikke signifikant korrelert med alder i noen av 

tidspunktene. 

 

Familiefunksjon og mors utdanning 

 

Uoppmerksom/ overaktiv har en signifikant korrelasjon med mors utdanning der r = -.18 

og har signifikant korrelasjon med familiefunksjon der r = -.19 begge på 0.05 nivå i T1. I 

T2 er det også signifikant korrelasjon mellom forannevnte variabler men noe svakere. 

Atferds problemer har ingen signifikante korrelasjoner med familiefunksjon verken i T1 

eller T2. Mors utdanning er ikke signifikant i T1, men i T2 er morsutdanning og 

atferdsproblemer signifikant korrelert på 0.05 nivå der r = -.11.  

 

Resultater fra krysstabellene 
 

Det er ønskelig å gå videre med gruppen uoppmerksom/ overaktiv på grunnlag av flest 

signifikante korrelasjoner fra tabell 1 og 2. 

 

Det ble utført en krysstabell for uoppmerksom/ overaktiv i T1 og uoppmerksom/ 

overaktiv i T2 der det var delt for kjønn, resultatet vises i tabell 3 nedenfor. Som tidligere 

nevnt er symptomer på uoppmerksom/ overaktiv gruppen de barna med 9 eller mer 

symptomer på SDQ skåre og barna i gruppen som ikke har symptomer på uoppmerksom/ 

overaktiv har mindre enn 9 symptomer på SDQ skår. 
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Tabell 3 Krysstabell for barn med symptomer på uoppmerksom/ overaktiv og barn uten 
symptomer på uoppmerksom/ overaktiv, delt for kjønn (N = 448). 
 

   T2 Total 

Kjønn  
Ikke 

symtomer symtomer   
Jenter T1 Ikke 

symtomer 
Count 
 
 

        176 19 195

      % i T1  
90,3% 9,7% 100,0%

      % I T2  
87,1% 54,3% 82,3%

      % av total  
74,3% 8,0% 82,3%

    Sympto 
mer 
 

Count  
26 16 42

      % i T1  
61,9% 38,1% 100,0%

      % i T2  
12,9% 45,7% 17,7%

      % av total  
11,0% 6,8% 17,7%

  Total Count  
202 35 237

  %  i T1  
85,2% 14,8% 100,0%

  %  i T2 
 

100,0% 100,0% 100,0%

  
 

% av total  
    85,2% 

14,8% 100,0%

Gutter T1 Ikke 
sympto 
mer 

Count  
128 23 151

      % i T1  
84,8% 15,2% 100,0%

      % i T2  
88,3% 34,8% 71,6%

      % av total  
60,7% 10,9% 71,6%

    Sympto 
mer 

Count 
 
 

 
17 43 60

      % i T1 
 

28,3% 71,7% 100,0%

      % i T2  
11,7% 65,2% 28,4%

      % av total  
8,1% 20,4% 28,4%

 Total Count  
145 66 211

  %  i T1  
68,7% 31,3% 100,0%

  %  i T2  
100,0% 100,0% 100,0%

  % av total       68,7% 31,3% 100,0%

 
 
Jenter: T1 uten symptomer 195 (82.2%), T2 uten symptomer 202 (85.2%) . 
Jenter: T1 med symptomer 42 (17.7%), T2 med symptomer 35 (14.8%). 
Gutter: T1 uten symptomer 151 (71.5%), T2 uten symptomer 145 (68.7%). 
Gutter: T1 med symptomer 60 ( 28.4%), T2 med symptomer 66 ( 31.3%). 
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Tabell 4 Illustrasjon og oppsummering av fordelingen på de ulike utfall i forhold til 
symptomer på uoppmerksom/ overaktiv over tid og fordeling av gutter og jenter. 
                   

 

 

 

 

        Symtomfrie T2 

 

 

       Symptomer T2 

 

       N  

 

 

     Symptomfrie T1 

 

1. celle 

Konstant symptomfrie 

304 barn (87,9%) 

Jenter: 176 

Gutter: 128 

2. celle 

Fått symptomer 

42 barn (12,1%) 

Jenter: 19 

Gutter: 23 

 

 

346 (100%) 

 

 

      Symptomer T1 

 

3. celle 

Blitt symptomfrie 

(resiliensutvikling) 

43 barn (42,2%) 

Jenter: 26 

Gutter: 17 

 4. celle 

Konstant symptomer 

59 barn (57,8%) 

Jenter: 16 

Gutter: 43 

 

 

102 (100%) 

 

               N    448  
 
Chi Square test: ( X2 (1, N=448)=91.64, p=.00, phi=.46) 

 

Tabell 4 viser et utfall av fire grupper som følger:  

1. celle: fra ikke symptomer i T1 til ikke symptomer i T2,  

dvs. konstant symptomfri, gruppe 1. 

2. celle: fra ikke symptomer i T1 til symptomer i T2,  

dvs. pådratt seg symptomer, gruppe 2. 

3. celle: fra symptomer i T1 til ikke symptomer i T2,  

dvs. blitt bedre eller symptomfri, gruppe 3. 

4. celle: fra symptomer i T1 til symptomer i T2,  

dvs. konstante symptomer, gruppe 4. 
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Tabell 4 viser at den største delen av barn i studien tilhører, ikke overraskende, 1. celle. 

Dette er de barn som verken hadde symptomer på uoppmerksom/ overaktiv i T1 eller i 

T2, altså konstant symtomfrie. Videre i 2. celle i tabellen er det en gruppe barn som var 

friske i T1, men som har pådratt seg symptomer i T2. Blant de 346 som i T1 var 

symptomfrie har 12,1%  fått symptomer i T2 . Gruppen i tabellens 3. celle er barn som 

har gått fra å ha uoppmerksom/ overaktiv- symptomer i T1 til ikke å ha symptomer i T2. 

Totalt var det 102 barn som hadde symptomer i  T1 hvorav 43 barn (42,2%) ble bedre 

eller symptomfrie i T2. Siste celle i tabellen 4. celle representerer de barna som hadde 

symptomer på uoppmerksom/ overaktiv i T1 og i T2. Altså de med konstante symptomer 

over tid. 57,8% av de med symptomer i T1 hadde fortsatt symptomer ved T2. 

 Det er ønskelig å se nærmere på gruppene i 2. og 3. celle som begge fikk endrede 

symptomer. Spesielt vil gruppen i 3. celle være av interesse for nærmere å se på barns 

utvikling av resiliens.  

 

For å undersøke om resultatet av krysstabellene er signifikante er det utført en Chi-

Square test. For at funnene skal være signifikante må signifikansverdien være lik alpha 

eller lavere (alpha=0,05). Med signifikans verdi på p = .00 < .05, er det signifikant 

sammenheng mellom uoppmerksom/ overaktiv i T1 og uoppmerksom/ overaktiv i T2  

( X2 (1,N=448)=91.64, p=.00, phi=.46). Phi=.46 indikerer en middels sterk sammenheng 

mellom uoppmerksom/ overaktiv T1 og uoppmerksom/ overaktiv T2, der maks verdi på 

phi koeffisienten er 1. 
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En utledning av tabell 4 viser at prosentandel av den delen av hele gruppen (gutter og 

jenter) som har symptomer nesten ikke endres fra T1 til T2. Dette skyldes at andel jenter 

og andel gutter endres i hver sin retning i T1 og T2 og dermed oppveier hverandre. Figur 

1 nedenfor illustrerer disse forholdene. 

 

Figur 1 Prosent andel jenter og gutter med forandring i uoppmerksomhet/ overaktivitet 

mellom måletidspunktene T1 og T2 
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        N = 448 

 
Gutter med symptomer har en økning fra 28.4 % i T1 til 31.3 % i T2 
Jenter med symptomer har en reduksjon fra 17.7 % i T1 til 14.8 % i T2 
Hele gruppen (gutter og jenter) med symptomer går fra 22.7% i T1 til 22.5% i T2 
 

 

Det er også relevant å observere at prosentandel gutter som har symptomer er generelt 

vesentlig høyere enn hos jentene. Figur 1 viser også netto endringer av prosentandel med 

symptomer for gutter og jenter. Ved å betrakte hvorledes disse endringer oppstår finner 

man at 8-11% endrer symptomer både for gruppen med gutter og jenter.  
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Resultater fra t-testene 
 

Barna som utgjør gruppe 3 (fra tabell 4), altså de barna som har blitt bedre eller 

symptomfrie på ett år kan man kalle en resiliens gruppe. Det er ønskelig å finne frem til 

hvilke faktorer som kan ha bidratt til utvikling av resiliens hos denne gruppen. 

 

Det er blitt utført independent sample t-tester for å undersøke forskjellene på de gruppene 

fra tabell 4 i forhold til kjønn, bestevenn, gjensidig bestevenn, popularitet, mors 

utdanning og familiefunksjon. Gjennomsnittet i de ulike variablene har blitt 

sammenlignet og forskjellen i gjennomsnitt og varians har blitt analysert i Levenes test 

for å se om forskjellene er signifikante. Det er ønskelig å finne hva som skiller gruppen 

som utgjør gruppe 3 fra de andre gruppene.  

 
 
Tabell 5a. Gjennomsnitt og standard avvik for resiliensgruppen (gruppe 3) versus 
gruppen med konstante symptomer (gruppe 4) 
 
 

 
 
 

Gjensidig 
Vennskap 
   Mean   
    (SD) 
 

Bestevenn 
 
  Mean 
  (SD) 

  Populari 
      tet 
   Mean 
    (SD) 

  FFS 
      
 Mean 
  (SD) 

   Mors 
Utdanning 
  Mean 
   (SD) 

   Sex 
 
  Mean 
  (SD) 

   
Gruppe 3 
Resiliens 
gruppe 
 

 
 
     .35  
   (.55) 

 
 
    1.24 
  (1.11) 

 
 
    2.0 
  (1.13) 

 
 
 42.86 
 (8.54) 

 
 
   3.83 
  (1.45) 

 
 
   1.40 
  (0.49) 

 
Gruppe 4 
Konstant  
symptomer 
 

 
 
   .33 
 (.58) 

 
 
   1.18 
  (1.09) 

 
 
   1.93 
  (1.75) 

 
 
  43.86 
 (5.36) 

 
 
   3.33 
  (1.40) 

 
 
 1.73 
 (.45) 

          
 
 

Her er kjønn er signifikant forskjellig mellom gruppe barn i variabel 3 og 4. Der  jenter=1 

og gutter=2 får gruppe 3 (M=1.40, SD=0.49). Det vil si at det er flere jenter enn gutter i 

gruppen, (utifra krysstabellene ser vi at fordelingen er på 26 jenter og 17 gutter). Dette 
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utgjør en signifikant forskjell fra gruppe 4 (M =1.73 SD=0.49) som vil si at det er flere 

gutter enn jenter i gruppe 4. Kjønnsfordeling i gruppe 3 og 4 har ikke lik varians  

 p=0,017 <0,05, og er signifikant fordi p=0,001<0.05(2-tailed).   

 t(100)=-3.496, forskjellen i Mean er (M= -.33, 95% CI: -.52 til -.14),  

Eta squared = .11 som vil si at 11% av forskjellen mellom gruppe 3 og 4 er grunnet 

kjønnsforskjeller. Ut i fra dette kan det sies at det er fordelaktig å være jente i forhold til å 

bli symptomfri og for utvikling av resiliens i denne studien.  

 

Det ser også ut til at barna i gruppe 3 er mer populære enn barna i gruppe 4. Der gruppe 3 

har gjennomsnitt nominasjoner (M=2.0, SD=1.13) har gruppe 4 gjennomsnitt 

nominasjoner (M=1.93, SD=1.75). Forskjellen er i midlertidig ikke signifikant, med ikke 

lik varians p=0,001<0,05 og  p=0,83>0,05(2-tailed).  

 

Tabell 5b. Gjennomsnitt og standard avvik for resiliensgruppen (gruppe 3 ) versus 

normalgruppen (gruppe 1) 

 
 

 
 
 

Gjensidig 
Vennskap 
   Mean   
    (SD) 
 

Bestevenn 
 
  Mean 
  (SD) 

  Populari 
     tet 
   Mean 
    (SD) 

  FFS 
      
 Mean 
 (SD) 

   Mors 
Utdanning 
  Mean 
   (SD) 

   Sex 
 
  Mean 
  (SD) 

   
Gruppe 3 
Resiliens 
gruppe 
 

 
 
    .35  
   (.55) 

 
 
    1.24 
  (1.11) 

 
 
    2.0 
  (1.13) 

 
 
 42.86 
 (8.54) 

 
 
   3.83 
  (1.45) 

 
 
   1.40 
  (0.49) 

 
Gruppe 1 
Normal 
gruppe 
 

 
 
    .29 
  (.54) 
   

 
 
   1.26 
  (.97) 

 
 
    2.23 
  (1.69) 

 
 
  45.61 
 (4.72) 

 
 
  4.13 
 (1.28) 

 
 
   1.42 
   (.49) 

 
 

Disse to gruppene viser en signifikant forskjell i familiefungering (FFS), der høyest 

poengsum = 52, desto høyere poengsum desto dårligere fungering. Gruppe 3 har FFS 

(M=42.86, SD=8.54), dette viser seg å være signifikant lavere en FFS for gruppe 4 som 

har en (M=45.61, SD=4.73). De to gruppene har ikke lik varians p=0,001<0,05 og med  
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p=0,05<0,05(2-tailed) blir forskjellen signifikant. t(322)=2.04, forskjellen i Mean er 

(M=2.749, 95% CI: -.133 til .184), Eta Squared = 0.01, dette utgjør en liten effekt der 1% 

av forskjellen mellom gruppe 3 og 1 er grunnet familiefunksjon. 

  

Videre kan en se at barna i normalgruppen er noe mer populære med gjennomsnitt 

nominasjoner (M=2.23, SD=1.69) sammenlignet med resiliensgruppen som har 

gjennomsnitt nominasjoner (M=2.00, SD=1.13). Denne forskjellen er imidlertid ikke 

signifikant fordi gruppene har ulik varians  p=0,001<0,05) og p=0,26>0,05(2-tailed), 

altså ikke signifikant. 

 

Tabell 5c. Gjennomsnitt og standard avvik for resiliens gruppen (gruppe 3) versus 

gruppen som har pådratt seg symptomer (gruppe 2) 

 

 
 
 

Gjensidig 
Vennskap 
   Mean   
    (SD) 
 

Bestevenn 
 
  Mean 
  (SD) 

  Populari 
     tet 
   Mean 
    (SD) 

  FFS 
      
Mean 
 (SD) 

   Mors 
Utdanning 
  Mean 
   (SD) 

   Sex 
 
  Mean 
  (SD) 

   
Gruppe 3 
Resiliens 
gruppe 
 

 
 
     .35  
   (.55) 

 
 
    1.24 
  (1.11) 

 
 
    2.0 
  (1.13) 

 
 
 42.86 
 (8.54) 

 
 
   3.83 
  (1.45) 

 
 
   1.40 
  (0.49) 

 
Gruppe 2 
Fått symptomer 
 

 
   .44 
  (.56) 

 
   1.61 
  (1.08) 

 
  2.12 
 (1.76) 

 
  43.61 
  (7.82) 

 
  4.17 
 (1.34) 

 
  1.55 
  (.50) 

 
 

Mellom disse to gruppene er det ingen signifikante forskjeller. Eneste nevneverdige 

forskjellen er også her popularitet. Gjennomsnitt nominasjoner for gruppe 3 (M=2.00, 

SD=1.13) sammenlignet med gruppe 4 som har gjennomsnitt nominasjoner (M=2.12, 

SD=1.76). Variansen mellom de to gruppene er ikke lik p=0,010<0,05, og 

p=0,71>0,05(2-tailed), altså ikke signifikant. 
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Med hensyn til de andre test variablene, gjensidig vennskap, mors utdanning og 

bestevenn er det ikke funnet noen signifikante forskjeller mellom gruppe 3 og 1, 2 og 4. 

Dette vil imidlertid ikke si at disse variablene ikke er av betydning for utvikling av  

resiliens, men de gir ikke utslag i denne studien.  

 

Figur 2 Illustrasjon og oppsummering av samlede resultater over signifikante forskjeller 

mellom resiliensgruppen (gruppe 3) versus de øvrige tre grupper 
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Tabell 6 Bivariate korrelasjonskoeffisienter mellom de 13 spørsmål som utgjør 

familiefunksjon og uoppmerksom/ overaktiv både i T1 og i T2. 

** = korrelasjonen er signifikant på 0.01 nivå (2-tailed). 

  

  1. 

 

 

  2. 

 

  3. 

 

  4. 

 

  5. 

 

  6. 

 

  7. 

 

  8. 

 

   9. 

 

  10. 

 

11. 

 

  12. 

 

  13. 

 

T1 

U/O 

 

-.10* 

 

-.02 

 

-.04 

 

-.07 

 

-.11* 

 

-.05 

 

.05 

 

-.03 

 

-.04 

 

-.02 

 

-.06 

 

-.05 

 

-.03 

 

T2 

U/O 

 

-.07 

 

-.10* 

 

.03 

 

-.11* 

 

-.09* 

 

-.10* 

 

-.09* 

 

-.11* 

 

-.06 

 

-.01 

 

-.04 

 

-.14* 

 

-.01 

*   = korrelasjonen er signifikant på 0.05 nivå (2-tailed). 

 

Spørsmålene, 1. Det er vanskelig å planlegge familieaktiviteter fordi vi misforstår hverandre, 2. Vi støtter 

hverandre dersom det er kriser, 3. Vi kan ikke snakke med hverandre hvis vi føler oss nedfor, 4. Man 

aksepteres for den man er i vår familie, 5. Vi unngår å snakke om bekymringer og uro, 6. Vi viser følelser 

og bryr oss om hverandre, 7. Det er mye dårlig stemning i familien, 8. Vi føler oss respektert for det vi står 

for, 9. Det er vanskelig å ta valg i vår familie, 10. Vi blir enige om løsninger på problemer, 11. Vi kommer 

dårlig overens, 12. Vi har tillit til hverandre, 13. Drikking er en kilde til uro og uenighet hos oss.  

 

 

Resultatene i tabell 6 viser at familiefungering har betydelig flere signifikante 

sammenhenger med uoppmerksom/ overaktiv i T2 enn i T1. Dette kan tyde på at 

familiefungeringen har blitt bedret i løpet av et år. Spørsmål 2, 4, 5, 6, 7, 8 og 12 som alle 

går på positiv familiefungering, med unntak av spørsmål 7, er alle signifikant korrelert på 

0.05 nivå med uoppmerksomhet/ overaktivitet i T2 og ikke i T1.  

Korrelasjonen mellom de 13 familiespørsmålene og barnas kjønn ble også underøkt, men 

det var ingen signifikant sammenheng. 

 

Det er hovedsakelig blitt utført deskriptiv statistikk i studien. For å utføre multivariate 

analyser, foreksempel variansanalyse eller regresjonsanalyse, var det for få  signifikante 

variabler og det var relativt få barn i gruppene.  
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Diskusjon 

 
Formålet med denne studien er å undersøke om hvorvidt det var en gruppe barn i alderen 

2 til 6 år som fikk reduserte symptomer på uoppmerksomhet/ overaktiv atferd over ett år 

og dermed kan sies å ha utviklet resiliens i forhold til atferdsproblemer. Det er også et 

mål å undersøke om resiliensutvikling har sammenheng med forhold ved barnet selv, som 

kjønn, alder, forhold i jevnaldersgruppen som gjensidig vennskap, bestevenn og 

popularitet og forhold i familien som psykologisk familiefungering og mors utdanning. 

 
1. Flere jenter enn gutter ble symptomfrie fra T1 til T2, det var altså flere jenter enn 

gutter i resiliensgruppen. Etter utførte analyser viste det seg at 43 av totalt 102 barn 

(42,2%) i risiko gruppen hadde utviklet resiliens. Risiko ble i dette studiet satt til mye 

(mer enn 9) symptomer på uoppmerksom/ overaktiv. Videre handlet problemstillingen 

om hva som skilte denne gruppen fra de andre barna, spesielt de med likt utgangspunkt.  

 

2. Familiefunksjon viste seg å ha avgjørende betydning for utvikling av resiliens, altså 

kom barna i resiliensgruppen fra hjem med gjennomsnittlig bedre familiefungering 

sammenlignet med resten av utvalget. I den grad faktorer forhindrer risikobarn i å få 

akselererende aggressive tendenser, kan man snakke om resiliens og beskyttende effekter 

(Borge mfl., 2004).  

 

Betydning av vennskap for utvikling av resiliens 
  

Resultatene i denne studien viser overraskende nok at resiliensutvikling i forhold til 

uoppmerksomhet og overaktivitet, blant disse barna ikke har sammenheng med barnas 

egne vurderinger av gjensidig vennskap eller bestevenn. Gjensidig vennskap og 

bestevenn viste ingen signifikant korrelasjon med uoppmerksomhet/ overaktiv. Dette er 

overraskende da man ville forestilt seg at barn med gjensidig vennskap ville blitt mindre 

uoppmerksomhet/ overaktiv over tid. Det var imidlertid signifikant korrelasjon mellom 

popularitet og uoppmerksomhet/ overaktiv.  
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En mulig årsak til at gjensidig vennskap ikke har sammenheng med uoppmerksomhet/ 

overaktivitet over tid er at vennskap ikke alltid har en positiv påvirkning. Vennskap kan 

være skadelig dersom barna i vennegjengen er dominert av barn med adferdsproblemer. 

Dette er fordi de har en negativ påvirkning på hverandre ved for eksempel å presse 

hverandre til å gjøre ugang, komme i konflikt med andre og hisse hverandre opp.  Dette 

er det motsatte av resiliens utvikling (Borge, 2007). Aggressive barn er ofte i samme 

vennegjeng. Dette kan skyldes at aggressive barn fort blir mislikt av andre barn og avvist. 

Barn trenger imidlertid ikke være aggressive for å bli avvist, barn som unndrar seg sosial 

omgang eller diskriminerer kan også føre til avvisning blant jevnaldrene. Allikevel er det 

ofte de aggressive barna i gruppen av avviste barn som utvikler eller har atferdsproblemer 

(Hay, Payne & Chadwick, 2004).  

 

Det kan også bemerkes at gjensidig vennskap er svært vanskelig å måle og å få et valid 

estimat. Fordi ikke alle barna i gruppen eller i barnehagen er med i studien. Så at 

gjensidig vennskap ikke har fått større betydning for reduksjon på uoppmerksomhet/ 

overaktivitet i denne studien vil ikke si at det ikke er viktig i utvikling av resiliens.  

 

Betydning av kjønn for utvikling av resiliens 
 

Resultatene fra denne undersøkelsen viser imidlertid at det er forskjell mellom antall 

gutter og jenter i resiliens gruppen. Det var en signifikant større andel jenter (26 stk.) enn 

gutter (17 stk.) i resiliens gruppen. 

 

Det kan være ulike grunner til at flere jenter utvikler resiliens enn gutter. Genetisk er det 

forskjell på aktivitetsnivå mellom gutter og jenter (Smith, 2004). Det er flere gutter enn 

jenter som viser uoppmerksomhet og overaktivitet generelt i alderen 2 til 6 år. Det er 

enighet om at flere gutter viser symptomer på uoppmerksomhet/ overaktivitet enn jenter. 

Kjønnsforskjeller sees mer i kliniske utvalg enn i populasjonsbaserte utvalg som i denne 

studien (Smith, 2004). Videre har det blitt dokumentert at jenter uttrykker 

uoppmerksomhet/ overaktivitet mer indirekte enn gutter.  Jenter bruker strategier i sin lek 

 38



og sosiale omgang med jevnaldrene som gjør at deres uoppmerksomhet/ overaktivitet 

ikke blir fanget opp av SDQ-spørsmålene i denne undersøkelsen. Det er mer direkte 

former for uoppmerksomhet/ overaktivitet som blir fanget opp av SDQ.  Gutter uttrykker 

uoppmerksomhet/ overaktivitet mer direkte og synlig enn jenter og blir således lettere 

fanget opp av SDQ spørsmålene.  

 

Resultatene i denne undersøkelsen indikerer at en eventuell skjevutviklings prosess kan 

starte allerede i barnehagen og forskjell mellom gutter og jenters risiko kommer til syne 

tidlig.  

 

Betydning av alder for utvikling av resiliens 
 

Det er viktig å ta høyde for at direkte aggressiv atferd ofte avtar med alderen. Men som 

tidligere nevnt er temperament relativt stabilt over tid og aggresjonen finner derfor ofte 

andre former. Det er ofte to måter barn viser direkte aggresjon og makt mot jevnaldrene 

på. Det er enten ved å slå lekekameratene, eller ved å ta leker fra dem man leker med, 

med makt. Studier viser at det å ta leker fra andre barn ofte gir seg med årene men å slå 

vedvarer ofte gjennom oppveksten (Hay, Payne & Chadwick, 2004). Aggresjonen vil 

allikevel avta hvis man lærer seg en mestringsstrategi, man kan lære seg måter å 

kontrollere aggresjonen på. Å lære seg å kontrollere aggresjon blir da en del av 

resiliensutvikling. 

 

Som vi ser av resultatene i denne studien er ikke risiko signifikant korrelert med alder, 

det vil si at utvikling av resiliens ikke avhenger av alder. Allikevel er overaktivitet og 

uoppmerksomhet blitt redusert hos en gruppe barn i løpet av et år. Årsaken til dette kan 

være at noen av disse barna har vokst av seg symptomene som en naturlig 

resiliensutvikling. Andre har kanskje fått støtte og hjelp til å kontrollere det, enten 

hjemme eller i barnehagen, men dette kan altså skje i alle aldere.  
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Betyding av familiefunksjon for utvikling av resiliens 
 

Personlighetstrekk hos barn kan ikke endres eller påvirkes i særlig grad, omsorgsmiljøet 

rundt barnet kan derimot påvirke barnets utvikling og sosiale fungering.  

 

Resultatene fra denne studien viser at barna i resiliensgruppen kommer fra hjem med 

gjennomsnittlig bedre familiefungering sammenlignet med de andre gruppene.  

Man kan ut i fra resultatene si at god familiefungering har stor betydning for utvikling av 

resiliens hos barn. Gjennomsnitt for hele utvalget (M=44.8, SD=5.5) mens gjennomsnitt 

for resiliensgruppen (M=42.9, SD=8.5). Dette viser at barna i resiliensgruppen kommer 

fra hjem med gjennomsnittlig bedre familiefungering enn resten av utvalget. Dette 

stemmer overens med tidligere forskning som viser at barn fra høyrisikofamilier er mer 

antisosiale enn andre (Borge mfl., 2004). Det er imidlertid ett nytt, uventet og interessant 

funn at resiliensutvikling blant norske skolebarn har sammenheng med god 

familiefungering. Spørreskjemaene fra barnehageansatte rapporterte fra datainnsamlingen 

at de ansatte selv ofte henviser til at de synes å merke på barna i barnegruppen at det er 

problemer i hjemmet. Dette er den første studien i Norge som har systematisk undersøkt 

dette i såpass stort utvalg. I hvilken grad disse funn kan gjelde for barnehager og familier 

generelt i Norge er vanskelig å si. Det er foreksempel relativt få barn av ikke etnisk norsk 

bakgrunn med i utvalget. Det er heller ikke tatt høyde for kvalitet i barnehagene, med da 

det er så mange som 33 barnehager med, er det ikke grunn til å tro at det er utslag av 

spesielt godt foreldre- barnehagesamarbeid i noen av dem. Det som er interessant er at 

det legges vekt på familie og foreldresamtaler i dagens barnehagevirksomhet. I så måte 

kan dette resultatet kanskje indikere at disse samtaler er et viktig tiltak spesielt for barn i 

risiko for skjevutvikling. 

 

Som en ser av tabell 6 er det mange signifikante sammenhenger mellom 

familiefunksjonen og uoppmerksomhet/ overaktivitet i T2. Disse korrelasjonene var ikke 

til stede i T1. Spørsmål som er relatert til positiv familiefunksjon som for eksempel: ”Vi 

støtter hverandre dersom det er kriser”, ”man aksepteres for den man er i vår familie”,  
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”vi viser følelser og bryr oss om hverandre”, ”vi føler oss respektert for det vi står for”, 

”vi har tillit til hverandre”, er negativt signifikant korrelert med  uoppmerksomhet/ 

overaktivitet i T2, dette betyr at dersom familiefunksjonen bedres vil uoppmerksomhet/ 

overaktivitet atferd reduseres. At dette ikke var signifikant korrelert i T1 vil si at det har 

skjedd en positiv utvikling i familiefunksjon som har påvirket barna positivt i løpet av et 

år. Det kan også tenkes at barna har hatt en positiv utvikling ved reduserte symptomer på 

uoppmerksomhet/ overaktivitet og dermed påvirket familiefunksjonen positivt.  

Korrelasjonsanalysen i tabell 6 ser på sammenhengen mellom hvert spørsmål i 

familiefungering og uoppmerksomhet/ overaktivitet i T1 og T2. Man skal være forsiktig 

med å tolke for mye ut av en slik korrelasjon fordi svarene er basert på kun et spørsmål. 

 

Et forhold det er viktig å merke seg og som kan påvirker foreldrenes syn på barna  er 

barnehageansattes betraktning av barn i lek. Barn er ofte på ”sitt beste” når de er med 

venner. Derfor kan observasjon av barn i lek begrense vår forståelse av utviklingen av 

barns sosiale kompetanse, med dette menes beherskelse av sinne, forhandling, løsninger i 

konflikter og prososial atferd (Hughes, Cutting & Dunn, 2001). Barnehageansattes 

vurdering av barnet i SDQ kan derfor gi et noe annerledes bilde enn hva foreldrene har. 

Dette kan påvirke barnet positivt ved at foreldrene får et ”bedre” bilde av barnet gjennom 

barnehagearbeideren, de roser barnet sitt fordi de får skryt i barnehagen og over tid vil 

dette få en positiv påvirkning på barnet og familiefunksjonen. 

 

Betyding av mors utdanning for utvikling av resiliens 
 

Resultatene viser at det ikke er noen signifikant sammenheng mellom mors utdanning og 

uoppmerksomhet/ overaktivitet. Dette kan kanskje forklares med at utdannelse hos de 

fleste mødrene var relativt høy, med 4 årig udannelse på universitet eller høyskole som 

gjennomsnitt. Således utgjorde ikke dette en risiko for barna med uoppmerksomhet/ 

overaktivitet. Det er allikevel viktig å sjekke for denne variabelen fordi mors utdanning 

kan ha sammenheng med synet på oppdragelse av sønn eller datter samt familiens 

økonomi, spesielt hvis mor er alene. Økonomisk status kan i sin tur påvirke barns 

oppvekst og utvikling. 
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Kjønn og familiefunksjonens gjensidige påvirkning 
 

Resultatene viser at kjønn og familiefungering har sammenheng med utviklingen av 

resiliens. Det er ønskelig å spekulere over hvorvidt det kan være en sammenheng mellom 

disse to faktorene. Hvorfor jenter klarer seg bedre ved at flere får reduserte symptomer  

på uoppmerksomhet/ overaktivitet over tid er fremdeles uklart. Samspillet mellom hjem 

og barnehage kan ha betydning. Jenter blir ofte godt likt hos barnehagearbeiderne og de 

skryter av jentene til foreldrene. Dette bidrar til en godt forhold mellom foreldre og 

datter, noe som igjen bidrar til bedre familiefungering. Gutter derimot blir ofte betraktet 

som bråkemakere hos barnehagearbeidere fordi de har et høyere aktivitets- og støynivå 

og derfor sliter ut personalet uten at atferden deres nødvendigvis er negativ. 

Barnhagearbeiderne kan klage til foreldrene og dette kan skape en negativ sirkel mellom 

foreldre og sønn. Dette bidrar til dårligere familiefungering (Hartup, 2005).  

 

Styrker og svakheter ved studien 
 

En klar fordel ved denne studien er at den er longitudinell. Det betyr at datainnsamling 

strekker seg over flere år med de samme deltakerne. Longitudinell forskning har flere 

fordeler når det gjelder å undersøke kausale prosesser. Longitudinelle datainnsamlinger 

muliggjør måling av utviklings- og utfallsheterogenitet, som utgjør et godt 

utgangspunktet for resiliensforskning. Ved hjelp av longitudinelle studier kan man få en 

økt forståelse for hvorfor risikoeksponering for noen fører til negativ utvikling, mens hos 

andre ikke. Vennskapsforskning er mest vellykket i et longitudinelt studie (Hay mfl., 

2004). Ved bruk av slike undersøkelser kan man se på effekten av vennskap over tid og 

hvorledes vennskap kan påvirke barns utvikling. 

 

Studien er multimetodisk som vil si at den benytter flere metoder. Det har den klare 

fordelen at det kan se på samme tema fra ulike innfallsvinkler og analysere ulike forhold 

ved temaet. For å oppnå et helhetlig bilde av vennskaps betydning på barn er en variasjon 

i metode viktig. Studiet har fordel av at utvalget er relativt stort og populasjonsbasert. I 

tillegg er det utvilsomt en fordel at studien betrakter barnets fungering fra ulike 
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synsvinkler. Både barnet selv, barnehageansattes og foreldre er med på å tegne et 

nyansert og helhetlig bilde av barnets situasjon. Barna som deltok i denne undersøkelsen 

var unge. Resultatene peker i retning av at det er mulig å identifisere tidlige individuelle 

forskjeller på uoppmerksomhet/ overaktivitet. Metodisk har det vært en fordel å bruke 

etablerte skalaer som gir tilfredsstillende psykometriske egenskaper i analysene. 

Når man forsker på vennskap og popularitet hos barn er det viktig å ta høyde for at feil 

lett kan forekomme. En svakhet ved popularitets nomineringen er at jenter kan bli 

nominert på feilaktig grunnlag. Jenter kan vise antisosial adferd ved å sette barn opp mot 

hverandre, henge hverandre ut, true og feilaktig beskylde. Disse jentene kan bli positivt 

nominert fordi det er viktig for barn å ha gode relasjoner til akkurat disse i redsel for å 

komme i konflikt med dem. Således kan popularitetsmål predikere atferdsvansker hos 

jenter, noe det ikke vil hos gutter. Feil kan også ofte forekomme i undersøkelser der barn 

blir spurt om å nominere en gjensidig venn. Det kan skje ved at barn nominerer barn i 

samme klasse men som ikke er med i studien. Disse barna blir derfor ikke nominert 

tilbake og blir feilaktig plassert i gruppen med barn uten gjensidig vennskap. Det å 

begrense utvalget til kun klasserom kan også føre til feil ved at barn har venner utenfor 

skolen eller i en annen klasse, disse barna blir også feilaktig plassert i gruppen med barn 

uten gjensidig vennskap.  

 

I foreldrenes spørreskjema om familiefunksjon var det spørsmål om hvorvidt drikking er 

en kilde til uro og uenighet i familien. Videre var det spørsmål om familien unngikk å 

snakke om bekymringer og hvorvidt det var uro i familien. Dette er spørsmål som kan 

være vanskelig og føles ubehagelig å svare ærlig på. Det kan derfor tenkes at 

familiefunksjonen hos familiene kommer noe høyere ut enn i virkeligheten, fordi 

foreldrene har ønsket å gi et bedre inntrykk av seg selv. Det er viktig at data fra 

spørreskjemaene er anonymisert slik at foreldre svarer så ærlig som mulig. 

 

Det er viktig å være oppmerksom på at barnehageansatte kan reagere ulikt på samme 

atferdsstrekk hos gutter og jenter. Dette kan skyldes at de har ulike forventninger til 

gutter og jenters atferd som kan påvirke svarene de gir på spørsmålene i SDQ. For 
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eksempel er det ”akseptert” at gutter er mer urolige, hissige og sta enn hva som er 

akseptert hos jenter.  

 

Videre forskning 
 

Det er fortsatt mange uklarheter i forhold til hva i familiefunksjonen som er med på å 

påvirke utviklingen hos barna. Det er også uklart hva jenter kan være mer mottakelige for 

hjemme slik at de får mindre symptomer på uoppmerksomhet/ overaktiv. For å finne flere 

svar er det nødvendig å undersøke familiefunksjonen nærmere. Det er også nødvendig å 

kartlegge hvorvidt forholdene i hjemmet har vært stabile eller hvorvidt det har vært 

betydelige forandringer.  

 

Det kan også være hensiktsmessig å undersøke kvaliteten på barnhagen nærmere. Med 

dette menes for eksempel antall ansatte i forhold til antall barn, fordeling av gutter og 

jenter, størrelse og kvalitet på utearealet og innearealet. Spesielt interessant er det også å 

vite mer om prosessene i samarbeidsrutiner for foreldre og barnehage, hva samtaler 

pedagogiske ledere og foreldre om. Videre er det av interesse å vite hvor stor nytte 

foreldre med vanskelige døtre og sønner har av de daglige råd de får når de henter barna i 

barnehagen. 
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Konklusjon 
 

Denne studien har vist at en gruppe barn har utviklet resiliens i form av reduserte 

symptomer på uoppmerksomhet og overaktivitet i løpet av et år. Det viste seg at barna i 

resiliens gruppen kom fra hjem med gjennomsnittlig bedre familiefunksjon sammenlignet 

med resten av utvalget. Resultatene viser også at det var flere jenter enn gutter som 

utviklet resiliens. Det er forløpig uklart hvilke faktorer i familiefunksjonen som påvirker 

barna til å få reduserte symptomer på uoppmerksomhet og overaktivitet. Det kan også 

kun spekuleres i om jenter har større nytte av god familiefunksjon enn gutter og eventuelt 

hvorfor dette er tilfellet.  

 

De årene barn går i barnehage, fra de er 2 til 6 år, er en viktig periode for å forebygge 

skjevutvikling hos barn. Det er derfor viktig at det eksisterer et godt samarbeid mellom 

hjem og barnehage. På denne måten har barna et nettverk som fanger opp og samarbeider 

om problemer i barnas utvikling oppstår. Resiliensforskning er viktig for å fokusere på 

positiv tilpasning hos barn og hvilke faktorer som fremmer slik tilpassning. Ved økt 

kunnskap om slike faktorer og hva som fremmer dem, kan man skape et verdifullt 

utgangspunkt for utforming av forebyggende intervensjoner. Det er viktig å identifisere 

hvilke beskyttelsesfaktorer som er forbundet med resiliente utfall. I denne undersøkelsen 

er god familiefungering og det å være jente avgjørende for utvikling av resiliens. Det er 

også viktig å forstå relasjonen mellom disse faktorene og hvordan de påvirker barna over 

tid for å redusere symptomer på uoppmerksomhet og overaktivitet.  

   

 

 

 

 

 
 

 

 45



Referanser  

 
Alsaker, F. D., & Valkanover, S., J. Juvonen, S. Graham, (Ed). (2001). Early diagnosis  

and prevention of victimization in kindergarten. Peer Harassment in School: The  

Plight of the Vulnerable and Victimized. New York: The Guilford Press. 

  

Bierman, K. L., Smoot, D. L., Aumiller, K. (1993). Characteristics of aggressive- 

rejected, aggressive (non-rejected) and rejected (non-aggressive) status. Child 

Development, 64, 139-151.  

 

Borge, A.I.H. (2007). Resiliens i praksis: teori og empiri i et en norsk perspektiv. Oslo:   

Gyldendal Akademisk. 

 

Borge, A.I.H. (2003). Resiliens: risiko og sunn utvikling.  

Oslo:Gldendal Akademisk. 

 

Borge A.I.H & Natvig, H.S. (2007). Resiliens og vennskap blant hyperaktive og 

uoppmerksomme småbarn. Resiliens i praksis: teori og empiri i et norsk 

perspektiv, (kap.10, s.145-156). Oslo: Gyldendal Akademisk. 

 

Borge, A.I.H., Rutter, M., Cote S., & Tremblay, R.E. (2004). Early childcare and 

physical aggression: differentiating social selection and social causation. Journal 

of Child Psychology and Psychiatry, 45(2), 367-376. 

. 

Brendgen, M., Vitaro, F., Boivin, M., Dionne, G. & Perusse, D. (2006). Examining 

genetic and environmental effects on reactive versus proactive aggression. 

Developmental Psychology, 42(6), 1299-1312.  

 

Bukowski, W.M. & Hoza, B. (1989). Popularity and frienship issues in theory, 

measurement and outcome. I Berndt, T.J. & Ladd, G.W. (Eds.), Peer 

relationships in child development, (15, pp.15-45). NewYork: Wiley. 

 46



 

Thomas, A. & Chess, S. (1977).  Temperament and development. 

 New York: Brunner/Mazel. 

 

Dogde, A. K., Landsford, J. E., Burks, V. S., Bates, J. E., Pettit, G. S., Fontaine, R. & 

Price, J. M. (2003). Peer rejection and social information-processing factors in the 

development of aggressive behaviour problems in children. Child Development, 

74(2), 374-393.  

 

Gjelsvik, B., (2007). Resiliens og vennskap blant hyperaktive og uoppmerksomme 

småbarn. Resiliens i praksis: teori og empiri i et norsk perspektiv. (kap.2,s.27-38). 

Oslo: Gyldendal Akademisk. 

 

Goodman, D. (2001). Psychometric properties of the Strengths and Difficulties 

Questionnaire. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 

40(11), 1337-1345.  

 

Goodman, R. F. T., Simmons H., Gatward, R. & Meltzer H. (2000). Using the Strengths 

and Difficulties Questionnaire (SDQ) to screen for child psychiatric disorders in a 

community sample. British Journal of Psychiatry, 177, 534-539.  

 

Goodman, R. T. J. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: a research note. 

Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, 581-586.  

 

Hartup, W.W. (2005). The development of aggression: Where do we stand? Tremblay, R. 

E., Hartup, W.W., Archer, J. (ed.) Developmental Origins of Aggression, (pp. 3-

22). New York: The Guildford Press.  

 

Hay, D.F., Payne, A., & Chadwick, A. (2004). Peer relations in childhood. Journal of 

Child  Psychology and Psychiatry, 45(1), 84-108. 

 

 47



Heyerdahl, S. (2003). SDQ - Strengths and Difficulties Questionnaire: En orientering om 

et nytt spørreskjema for kartlegging av mental helse hos barn og unge, brukt i 

UNGHUBRO, OPPHED og TROFINN. Norsk Epidemiologi, 13(1), 127-135.  

 

Hoza, B., Mrug, S., Gerdes, A. C., Hinsaw, S. P., Bukowski, W. M., Kraemer, H. C., 

Wigal, T., Gold, J. A., Pellham jr., W. E. & Arnold, L. E. (2005). What aspects of 

peer relationships are impaired in children with attention-deficit/hyperactivity 

disorder? Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73(3), 411-423.  

 

Hughes, C., Cutting A.L. & Dunn J. (2001). Acting Nasty in the Face of Failure? 

Longitudinal Observations of  ”Hard-to-manage” Children Playing a Rigged 

competitive Game With a Friend. Journal of Abnormal Child Psychology, 29(5), 

403-416. 

 

Huges, C., White, A., Sharpen, J. & Dunn, J. (2000). Antisocial, Angry, and 

Unsympathetic: ” Hard-to- Manage” Preschoolers` Peer Problems and Possible 

Cognitive Influences. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41(2), 169-

179. 

 

Ladd, G.W. & Troop-Gordon, W. (2003). The Role of Chronic Peer Difficulties in the 

Development og Children`s Psychological Adjustment Problems. Child 

Development, 74(5), 1344-1367. 

 

Maguire, M.C. & Dunn, J. (1997). Friendships in Early Childhood. And Social 

Understanding. International Journal of Behavioral development, 21(4), 669-689. 

 

Masten, A.S. (2001). Ordinary Magic: Resilience Processes in Development. American 

Psychologist by American Psychological Association, 56(3), 227-238. 

 

Masten, A.S. & Gewirtz, A.H (2006). Resiliens in development: the importance of early 

childhood. Encyclopedia on Early Childhood Development. 

 48



Masten, A.S. (2007). Resiliens in developing systems: progress and promise as the fourth 

wave rises. Development and Psychopatology, 19, 921-930. 

 

Miller-Johnson, S., Coie, J.D., Maumary-Gremaud, A., Bierman, K., The Conduct 

Problems Prevention Research Group. (2002). Peer Rejection and Aggression and 

Early Starter Models of conduct disorder. Journal of Abnormal Child Psychology, 

30(3), 217-230. 

 

Newcomb, A. F. & Bagwell C.L. (1995). Children’s Friendship Relations: A Meta-

Analytic Review. American Psychological Association. 

 

Pedersen, S., Vitaro, F., Barker, T. & Borge, A.I.H. (2007). The timing of middle 

childhood peer rejectionn and friendship: Linking early behaviour to later 

adolecent adjustment. Child Development, 78, 1037-1052. 

 

Parker, J. G., & Asher S. R. (1993). Friendship and friendship quality in Middle 

Childhood: Links With Peer Group Acceptance and Feelings of Loneliness and 

Social Dissatisfaction. Developmental Psyhcology by American Psychological 

Association 29(4), 611-621. 

 

Perren, S. & Alsaker, F.D. (2006). Social behavior and peer relationships of victims, 

bully- victims, and bullies in kindergarten. Journal of Child Psychology and 

Psychiatry, 47(1), 45-57. 

 

Rutter, M. & Rutter, M. (1997). Den livslange udvikling – forandring og kontinuitet. 

Dansk utgave. København: Hans Reitzels Forlag. 

 

Smith, L. (2004). Barn med atferdsvansker. Kristiansand. Høyskoleforlaget.  

 

Sroufe. A. (1997). Psychopathology as an outcome of development. Development and 

Psychopathology, 9, 251-268.  

 49



 50

 

Tetzchner, S von (2001). Utviklingspsykologi: barne- og ungdomsalderen, Gyldendal 

Norsk forlag AS. 

 

 
 


	Forord_ny
	oppgave_ny

