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Sammendrag 

Forfatter: Herdis Sæbø Gunnarstorp 

Tittel: Lek og ADHD: En kvantitativ studie av barns lek i førskolealder 

Veiledere: Svein Mossige og Nikolai Olavi Czajkowski 

Problemstilling: Lek er en av små barns hovedbeskjeftigelser, og lek er knyttet til deres 

utvikling på en rekke områder. Formålet med denne studien er å undersøke hvordan 

symptomer på ADHD er knyttet til ulike typer lek. Dette er viktig for å forstå disse barnas 

muligheter for utvikling og utfoldelse i hverdagen. Jeg ønsket også å undersøke om grad av 

empati medierer eventuelle forskjeller i sosial lek. 

Metode: Data er samlet inn av ADHD-studien, et samarbeidsprosjekt mellom 

Folkehelseinstituttet og Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Utvalget som ble benyttet består 

av 832 barn, rundt 3,5 år gamle, hvor 47,8 % er jenter. Symptomer på ADHD er målt ved 

bruk av the Preschool Age Psychiatric Assessment (PAPA), et semistrukturert intervju med 

en av foreldrene. Lek ble målt ved Preschool Play Behavior Scale (PPBS). Det ble 

innledningsvis gjennomført en faktoranalyse av PPBS da dette er første gang denne benyttes i 

norsk oversettelse og i et liknende utvalg. Dette resulterte i fem ulike typer lek som så ble 

undersøkt i forhold til symptomer på ADHD, og en rekke andre variabler og 

interaksjonsvariabler en antok kunne være assosiert med ADHD og lek, for å kontrollere for 

effekten av disse. Undersøkelse av sammenhengen mellom ADHD og lek, ble gjort ved en 

regresjonsanalyse med baklengs stegvis seleksjon. Separate analyser ble gjort for alle de fem 

ulike typene lek. Relasjonen mellom empati, ADHD og sosial lek ble også undersøkt, 

gjennom å undersøke korrelasjonskoeffisienter mellom disse variablene. 

Resultater: Faktorstrukturen i PPBS ble i all hovedsak replikert. Det ble funnet 

sammenhenger mellom ADHD og de to leketypene sosial lek og herjelek, hvor ADHD synes 

å være knyttet til mindre grad av sosial lek og mer herjelek. For sosial lek var det også en 

interaksjonseffekt mellom ADHD og IQ, hvor høy IQ reduserer de negative effekter ADHD 

har på sosial lek. For disse to typene lek viste det seg å være signifikante kjønnsforskjeller 

hvor jenter leker mer sosial lek og gutter leker mer herjelek.  Det ble også funnet 

sammenhenger mellom symptomer på ODD og tilbakeholdende atferd og alene-passiv lek, 
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hvor ODD-symptomer fører til mer slik lek, men kun hos jenter. Det fremkom en signifikant 

men svak negativ korrelasjon mellom ADHD-symptomer og empati, men empati var ikke 

signifikant korrelert med sosial lek. 

Konklusjon: Resultatene fra denne studien indikerer at det er forskjeller i barns lek avhengig 

av ADHD-symptomer allerede i førskolealder, med flere symptomer assosiert med mindre 

sosial lek og mer herjelek. Empati synes ikke å mediere relasjonen mellom ADHD og sosial 

lek. Det vil alltid være individuelle forskjeller i hvor sterke og hvordan disse sammenhengene 

uttrykkes hos den enkelte. Kunnskap om slike sammenhenger er viktige for å forstå disse 

barnas muligheter for utvikling. Det bør settes inn tiltak tidlig for dem som strever mest, slik 

at forholdene legges til rette for god utvikling. 
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1 Introduksjon 

Lek utgjør en vesentlig del av førskolebarns atferd og danner derfor et viktig utgangspunkt for 

å studere små barn. Vurdering og diagnostisering av kliniske tilstander baseres på barnets 

atferd, hvor leken utgjør en betydelig del. Lek er også en viktig del av barnets 

utviklingsprosess, hvor sosiale, emosjonelle og kognitive ferdigheter utvikles og modifiseres. 

For best mulig å forstå ADHD hos små barn, er en forståelse av barns lek og forbindelsen 

mellom ADHD og lekemønster, av stor betydning.  

Tema for denne studien er lek hos førskolebarn med ADHD. Spørsmålet er hva som 

kjennetegner leken til barn med symptomer på ADHD, og om symptomer på ADHD påvirker 

barns lek. Teorikapitlet gir en begrunnelse for hvorfor dette er en relevant problemstilling. 

Først beskrives sentrale kjennetegn på førskolebarn med ADHD. Deretter gjennomgås selve 

lekefenomenet, hva lek er og hvilke ulike forutsetninger som lek bygger på. Dette danner 

grunnlag for utforming av hypoteser om hva vi kan vente oss å finne når vi utforsker lek hos 

førskolebarn med ADHD. Litteraturen som finnes om lek er preget av et relativt større fokus 

på sosial lek og symbolsk lek enn på andre typer lek. Denne oppgavens teoridel reflekterer 

dette, men andre typer lek, som motorisk lek, nevnes også. En grunnleggende antakelse i 

denne oppgaven er at å forstå barns lek vil gi innsikt i viktige sider ved barns utvikling, da lek 

både reflekterer barns utvikling, og påvirker deres utvikling på ulike områder (Hughes, 1991). 

Å forstå hvordan små barn med ADHD leker er derfor viktig for å forstå deres hverdag og 

muligheter for utvikling. 

1.1 Beskrivelse av symptomer og kjennetegn ved 

førskolebarn med ADHD 

1.1.1 ADHD, diagnose 

Kjernesymptomer hos barn og voksne med Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder er et 

vedvarende mønster av hyperaktivitet, impulsivitet og/eller uoppmerksomhet som er mer 

uttalt enn vanlig for aldersgruppen (DSM-IV, American Psychiatric Association [APA], 

2000). Symptomer som fører til vansker må ha vært tilstede før 7-års alder, og symptomene 

må føre til vansker i minst to settinger for at diagnosekriteriene skal være oppfylt. DSM-IV 

skiller diagnosen inn i 3 subtyper:  
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Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, hovedsakling uoppmerksom type. Dersom personen 

har 6 eller flere symptomer innenfor uoppmerksomhet, men færre enn 6 innenfor 

hyperaktivitet-impulsivitet.  

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, hovedsakelig hyperaktiv-impulsiv type. Dersom 

personen har 6 eller flere symptomer innenfor hyperaktivitet-impulsivitet, men færre enn 6 

innenfor uoppmerksomhet. 

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, kombinert type. Dersom personen har 6 eller flere 

symptomer innenfor uoppmerksomhet, og 6 eller flere innenfor hyperaktivitet-impulsivitet. 

Symptomene skal ha vært tilstede i minst seks måneder, og det skal ikke være andre forhold 

som bedre forklarer symptomene. 

Uoppmerksomhet kan referere til ulike funksjoner, men Russel Barkley (2006c) hevder at 

mennesker med ADHD har størst vansker relatert til å opprettholde oppmerksomhet til 

oppgaver over tid, altså vedvarende oppmerksomhet, og han refererer til en rekke studier som 

tyder på at vanskene er størst i situasjoner som krever vedvarende oppmerksomhet til 

repetetive, kjedelige oppgaver. Imidlertid kan vansker med vedvarende oppmerksomhet 

kanskje også sees i lek, representert ved hyppigere skifter mellom leker, flere veldig korte og 

færre langvarige aktiviteter (Campbell, Szumowski, Ewing, Gluck & Breaux, 1982; Routh & 

Schroeder, 1976), og generelt mindre lek og større tidsbruk i overgangen mellom ulike 

aktiviteter (Alessandri, 1992). 

Forskjeller i symptomer og vansker basert på kjønn 

Det er tre ganger så mange gutter som jenter som møter kriteriene for ADHD i 

befolkningsundersøkelser, og kjønnsforskjellene er ennå større når det gjelder hvem som 

henvises til klinikk på bakgrunn av bekymring for slike vansker (Barkley, 2006c). 

Indikasjoner på at tilstanden manifesterer seg ulikt avhengig av kjønn er funnet i flere studier. 

En metaanlalyse viste at jenter med ADHD sammenliknet med gutter med ADHD utviser 

færre primærsymptomer på ADHD og færre eksternaliseringsvansker (for eksempel 

aggresjon, atferdsvansker) enn gutter (Gershon, 2002). Gershon fant også at jenter med 

ADHD hadde dårligere intellektuell fungering enn gutter med ADHD. Dette støttes av 

tidligere forskning (Barkley, 2006c). Han fant også at jenter med ADHD hadde flere 

internaliseringsvansker enn gutter med ADHD, noe det finnes mindre støtte for i andre studier 
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(Barkley, 2006c). Det er imidlertid få studier som har inkludert et stort antall jenter, noe som 

vanskeliggjør å trekke klare konklusjoner om forskjeller basert på kjønn. Den mest reliable 

forskjellen mellom jenter og gutter med ADHD synes å være mindre forekomst av 

atferdsvansker hos jenter enn hos gutter med ADHD (Barkley, 2006c). 

Stabilitet over tid 

Det er funnet indikasjoner på at en tilstand som ved 4-6 års alder tilfredsstiller 

diagnosekriteriene, også tilfredsstiller kriteriene for en diagnose de neste 3 år, for de aller 

fleste barna som ble undersøkt (Lahey et al., 2004). I ungdomsalder er mangel på venner, 

arbeid og konstruktive fritidsaktiviteter dominerende blant de med ADHD, ungdommer med 

ADHD er oftere i ulykker og de presterer dårligere enn sine jevnaldrende på skolen (Taylor & 

Sonuga-Barke, 2008). ADHD hos unge voksne er assosiert med økt forekomst av antisosial 

atferd, rusmisbruk, stemnings- og angstlidelser (Biederman et al., 2006). Størstedelen 

tilfredsstiller ikke lenger diagnosekriteriene når de er blitt voksne, men mange er fortsatt over 

gjennomsnittlig impulsive og uoppmerksomme (Taylor og Sonuga-Barke, 2008). Mye 

forskning tyder på at symptomer på ADHD og/eller andre assosierte vansker vedvarer inn i 

voksenlivet hos mange (Spencer, Biederman & Mick, 2007). ADHD bør derfor sees som en 

potensielt kronisk tilstand, og intervensjoner bør rettes både mot symptomer og de ulike 

vanskene som symptomene kan bidra til (Taylor og Sonuga-Barke, 2008). Imidlertid er det 

store individuelle forskjeller, og minst halvparten synes å fungere rimelig godt i voksen alder 

(Rutter, Kim-Cohen & Maughan, 2006) 

Er ADHD en kategori eller en dimensjon? 

Det har foregått en debatt om ADHD bør betraktes som en separat kategori eller om en bør se 

på symptomer som et uttrykk for at en befinner seg i ytterkant langs en kontinuerlig 

dimensjon. Flere hevder svaret er at ADHD er begge deler (Barkley, 2006c). For beslutninger 

knyttet til for eksempel medisinering og tiltak i skolen eller hjemmet, er det nyttig å betrakte 

ADHD som en kategori, dersom barnet er innenfor diagnosekategorien iverksettes anbefalte 

tiltak. Det er imidlertid mye som støtter å betrakte ADHD som en dimensjon, for eksempel at 

de standardiserte målemetodene vi bruker i utredningen for å vurdere om diagnosekriteriene 

er oppfylt, er kontinuerlige (Barkley, 2006c). Også en genetisk studie tyder på at ADHD best 

kan sees på som atferd i den ekstreme enden av et kontinuum som varierer i hele 
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befolkningen, da de fant en høy heritabilitet for ADHD både definert som et kontinuum og 

definert som en kategori (Levy, Hay, McStephen, Wood & Waldman, 1997). 

1.1.2 ADHD hos førskolebarn 

Debutalder 

Diagnosen er vanskelig å etablere for førskolebarn yngre enn 4-5 år da karakteristisk atferd 

hos barn i denne aldersgruppen er mer variabel enn for eldre barn (APA, 2000). Det kan 

derfor også være vanskelig å skille symptomer på ADHD fra aldersadekvat atferd hos aktive 

førskolebarn. Men ADHD-kriteriene har vist seg valide allerede ved 4-6 år ved at barn som 

når diagnosekriteriene har lavere skårer på uavhengige mål på adaptiv fungering, slik som 

vennskap, prososialitet og samarbeid, prestasjon i matematikk, og hyppighet av 

spesialundervisning. Dette var tilfellet selv når demografiske faktorer, intelligens og 

atferdsproblemer ble kontrollert for (Lahey et al., 1998). Diagnosens prediktive validitet har 

vist seg ved at av barn som fikk diagnosen basert på DSM-IV kriteriene ved 4-6 års alder, 

møtte nesten 80 % fortsatt kriteriene ved minst to av tre senere undersøkelser, i en 

oppfølgingsstudie som gikk over 3 år (Lahey et al., 2004). En rekke studier tyder på at ADHD 

definert ved DSM-IV kriterier hos førskolebarn, likner ADHD hos eldre barn i korrelerte 

variabler, arvelighet og respons på medisinering (Egger & Angold, 2006). 

Omfang 

En undersøkelse fra Trondheim anslo at 1,9 % av 4-åringer har ADHD (Wichstrøm et al., 

2011). Andre studier tyder på at mellom 2 % og 6 % av førskolebarn har ADHD, noe som 

ligger litt under omfang hos skolebarn som er anslått til 5,7% av populasjonen (Greenhill, 

Posner, Vaughan & Kratochvil, 2008). 

Komorbiditet 

Flere studier tyder på at minst halvparten av førskolebarn med ADHD har komorbide 

tilstander, spesielt oppositional defiant disorder (ODD, atferdsforstyrrelse) (Dreyer, 2006; 

Kaplan og Adesman, 2011). ODD innebærer et mønster av fiendtlig, trassig og negativistisk 

atferd som har vart minst 6 måneder. Diagnosen inkluderer symptomer som å ofte krangle, 

nekte å følge regler, skylde på andre, irritere andre med vilje og ofte ha sinneutbrudd (APA, 
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2000). Når ODD opptrer sammen med ADHD, kan det endre forløp, prognose og type 

tilleggsvansker som sees hos barn med ADHD, og en må derfor vurdere symptomer på 

atferdsvansker ved screening, diagnose og behandling av ADHD (Connor, Steeber & 

McBurnett, 2010). Verdens helseorganisasjons klassifikasjonssystem for psykiske lidelser har 

en egen diagnose som inkluderer både ADHD og ODD (F90.1 Hyperkinetisk 

atferdsforstyrrelse) (WHO, 2009). Førskolebarn med ADHD plages også oftere av angst, 

depresjon, språkvansker, forsinket utvikling og koordinasjonsforstyrrelser, og er mer utsatt for 

skader og ulykker (Kaplan & Adesman, 2011), samt at de ofte sliter med sosial og akademisk 

fungering (Egger, Kondo & Angold, 2006; DuPaul, McGoey, Eckert & VanBrakle, 2001; 

Lahey et al., 1998 ).  

1.2 Utvikling av lek 

1.2.1 Hva er lek? 

Lek forekommer i ulike former gjennom hele livsløpet. Den utvikles samtidig og i interaksjon 

med andre kognitive, motoriske, emosjonelle og sosiale ferdigheter og blir økende kompleks 

og sofistikert med alderen gjennom hele barndommen (Fromberg & Bergen, 2006). Basert på 

en gjennomgang av forskning på små barns lek, beskrev Fromberg (2002) lek som symbolsk, 

meningsfull, aktiv, lystbetont, frivillig, indre motivert, styrt av ekspilisitte eller implisitte 

regler og episodisk. Lek endres med barns utvikling og denne endringen ser ut til å skje i faste 

stadier. Lekens utvikling er relatert til utvikling i kognitiv og moralsk resonnering, språk, 

kognisjon, og sosial og emosjonell kompetanse (Fromberg & Bergen, 2006). Lek har også 

vært sett på som en betingelse for læring (Fromberg, 2002).  

Små barns lekeatferd blir ofte kategorisert av forskere på feltet som objektlek, motorisk lek, 

sosial lek og symbolsk/late-som-om lek (Garner & Bergen, 2006): 

Objektlek 

I de første måneder av livet er objektlek fokusert på egen kropp. Fra fire måneder begynner 

fokuset å skifte til ting utenfor barnet selv, som objekter og folk, og dette utvikles videre i takt 

med motorisk utvikling hvor stadig flere gjenstander blir tilgjengelig for barnet. Barn mellom 

12 og 18 måneder har stor glede av leker som de kan få til å reagere ved å trykke, banke, 

trekke i tråd etc. Fra to års alder blir lekematerialer som kan manipuleres brukt i større grad. 
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Ved tre års alder er slik lek fortsatt en viktig del av leken, men denne leken er i større grad 

funksjonell ved at manipulering av materialer og øvelse er rettet mot et lekemål heller enn ren 

utforsking av objekter. 

Motorisk lek 

Små barn er ivrige i å øve og bruke nye fysiske ferdigheter etter hvert som det er mulig utifra 

motorisk utvikling. Fra 9 til 12 måneder er en stor del av leken barn driver med knyttet til 

øvelse i motoriske ferdigheter under utvikling (Garner & Bergen, 2006). Dette reflekteres i at 

to-åringer er den mest fysisk aktive aldersgruppen. Når barn er rundt tre år har mange barn 

gode grovmotoriske og finmotoriske evner som gjør at de kan løpe, hoppe, klatre, klippe, 

forme ting av leire etc. Pellegrini og Smith (1998) delte i en oppsummeringsstudie det de 

kalte fysisk aktivitetslek i tre ulike typer fysisk lek, med ulik forekomst på forskjellige 

utviklingstrinn og muligens ulike funksjoner. Rytmiske stereotypier når sin topp ved seks 

måneders alder, øvingslek (exercise play) når sin topp i førskolealder, og herjelek (rough and 

tumble play) øker i sen førskolealder, tidlig skolealder, og reduseres i tidlig ungdomsalder. 

Herjelek definerer de som energisk atferd som sparking, bryting og tumling, som kan synes 

aggressiv men som ikke er det da den forekommer i en lekekontekst. Herjelek er også sosial 

da den foregår i kontakt med andre. Utfoldelsen av herjelek reguleres av visse normer og 

forutsetninger, for eksempel at en ikke skader hverandre. Pellegrini og Smith hevder disse 

formene for fysisk lek er hyppig forekommende, men lite studert, noe som ifølge dem er synd 

da slik lek muligens er viktig for fysisk utvikling, kognitiv prestasjon og sosiale ferdigheter. 

Sosial lek 

Lek med andre starter tidlig. Lekende kommunikasjon starter allerede ved seks ukers alder når 

barn viser sitt første sosiale smil (Olofsson, 1990). Både voksne, søsken og jevnaldrende kan 

tjene som små barns lekekamerater. En studie med barn fra 18-36 måneder, tyder på at barn 

leker mer kompleks og langvarig lek når de leker med sine mødre enn når de leker alene 

(Cielinski, Vaughn, Seifer & Contreras, 1995). Barns interesse for andre barn starter tidlig og 

øker i andre leveår, og barn viser preferanser for bestemte lekepartnere tidlig (Garner & 

Bergen, 2006).  

Mildred Parten observerte førskolebarn fra to til fem år og på bakgrunn av dette delte hun opp 

sosial deltakelse i lek i tre ulike typer basert på grad av deltakelse (Parten, 1932):  
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Parallell-lek: Barnet leker selvstendig i nærheten av andre barn og med leker som likner, men 

det er ingen form for forsøk på å påvirke andre barns lek, og barnet blir heller ikke påvirket av 

andre barns lek. Barnet leker ved siden av heller enn med andre barn, og det er en slags 

individuell lek i gruppe.  

Assosiativ lek: Lek hvor barna er i en felles aktivitet, for eksempel låner og tilbyr 

lekemateriale til hverandre og kommenterer det de andre gjør. Men de følger sine egne 

assosiasjoner, og underordner ikke individuelle ønsker til gruppen. 

Samarbeidslek: Dette er den mest avanserte formen for sosial deltakelse hvor leken 

omhandler et felles mål eller tema. Det er tydelig hvilke barn som er med i gruppen og ikke, 

og en eller to styrer gruppens aktivitet. Det er en arbeidsdeling og barna innehar ulike roller, 

og ulike barns handlinger og ideer bygger på hverandres. 

Parten fant også i sin studie at sosial deltakelse i stor grad avhenger av alder. Mens de yngste 

barna leker mer alene og parallell-lek, leker de eldre førskolebarna i større grad mer avansert 

sosial lek. Evidens fra longitudinelle studier tyder på at de ulike former for sosial lek oppstår i 

denne rekkefølgen, men at nyere former ikke erstatter tidligere, og at alle former for sosial lek 

er vanlig i førskolealder (Rubin, Bukowski & Parker 2006). Parallell-lek synes å være vanlig 

blant førskolebarn selv om mer avansert sosial lek mestres, og brukes ofte som en overgang 

mellom andre former av lek (Robinson, Anderson, Porter, Hart & Wouden-Miller, 2003). 

Symbolsk lek 

Ulike begreper har vært benyttet i litteraturen for å omtale symbolsk lek, som late-som-om 

lek, liksom-lek, og rollelek. På engelsk er pretend play hyppig brukt og sociodramatic play er 

brukt der symbolsk lek foregår med andre. Her vil symbolsk lek og sosial symbolsk lek 

benyttes som begreper for denne typen lek.  

Symbolsk lek antas å være tett forbundet med tidlig kognitiv utvikling, og veldig enkel 

symbolsk lek forekommer fra rundt ett års alder (Garner & Bergen, 2006). Slik lek er et godt 

eksempel på utvikling av evne til mental representasjon hos barn (Berk, 2009). Symbolsk lek 

krever mental representasjon som er et kjennetegn ved det preoperasjonelle stadiet (Piaget & 

Inhelder, 1969) og er basert på evne til desentrering, dekonstekstualisering og integrering 

(McCune-Nicholich & Fenson, 1984). I den tidligste symbolleken bruker barn realistiske 

objekter når de leker, men fra to års alder kan de benytte mindre realistiske objekter som 
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symboler (Berk, 2009). Sosial symbolsk lek, altså symbolsk lek med andre, starter fra 

halvannet til to års alder og øker deretter med økende alder (Howes & Matheson, 1992). Ved 

tre-fire års alder kan barn knytte komplekse kjeder av symbolske handlinger til hverandre. 

Flere studier har knyttet denne evnen til språkutvikling (Garner & Bergen, 2006). Berk (2009) 

hevder symbolsk lek bidrar til utvikling av kognitive og sosiale evner og ikke kun er en 

refleksjon av slik utvikling slik Piaget så det. 

1.2.2 Lekens betydning for barns trivsel og utvikling. 

Å få være med på leken og å ha venner er svært viktig for at barn skal trives (Ruud, 2010). Å 

mestre lek med jevnaldrende kan antas å være en av flere faktorer for å bli likt og ha 

vennskapsrelasjoner med andre barn. Det meste av interaksjoner med jevnaldrende hos 

førskolebarn foregår gjennom lek (Hughes, 2010). De som mestrer leken, likes av andre og 

får være med, får dermed mange muligheter til å videreutvikle sine sosiale ferdigheter og 

forståelse, mens de som ikke får det til eller ikke får være med, havner i en ond sirkel hvor de 

heller ikke blir bedre på disse viktige ferdighetene. Å ha få venner og å bli avvist av 

jevnaldrende er prediktivt for negative utfall senere, i ungdoms- og voksen alder (Cordier, 

Bundy, Hocking & Einfeld, 2010b). 

Lek er en viktig arena for utvikling på flere områder, mye av barns læring foregår gjennom 

lek. Lek fremmer kognitiv utvikling, selvregulering og sosiale ferdigheter (Lifter, Foster-

Sanda, Arzamarski, Briesch & McClure, 2011). Barn som er gode til å leke, er ofte bedre likt 

av andre barn, og har flere venner (Trawick-Smith, 2006) Gjennom sosial lek lærer barn 

implisitte regler som inngår i alle sosiale interaksjoner, en nødvendighet for å bli akseptert og 

være velkommen i slike interaksjoner (Hughes, 2010). Gjennom sosial lek tilegner barn seg 

også andre ferdigheter som er viktige for senere å lykkes i skole og arbeid, som bedret 

intellektuell, språklig, sosial og emosjonell utvikling, og bedret evne til konsentrasjon, 

kreativitet og fantasi (Ruud, 2010).  En rekke kognitive evner styrkes av symbolsk lek, for 

eksempel evne til perspektivtaking, refleksjonsevne, evne til å styre impulser og kontrollere 

egen atferd, vedvarende oppmerksomhet, hukommelse og resonnering, språk, kreativitet og 

forståelse av emosjoner (Berk, 2009). Sosial symbolsk lek (rollelek) fremmer affektiv, 

intellektuell og sosial utvikling (Hughes, 1991; Mellou, 1994). Det er stor enighet i 

forskningsfeltet om at lek er viktig som et middel til å fremme andre ferdigheter, men det er 
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også i økende grad tydelig at lek er viktig som et mål i seg selv, som en viktig del av et godt 

liv for barn (Parham, 2008).  

1.2.3 Hvordan leker tre-åringer? 

Hughes (2010) hevder den gjennomsnittlige tre-åring har god fantasi, noe som tillater 

symbolsk lek. Barn i denne alderen identifiserer seg i økende grad med voksne slik at de blir 

interessert i hva voksne holder på med, og deltar i rollespill hvor de får forsøke seg i voksnes 

roller. Rolleleken tre-åringer deltar i forgår ofte i grupper, og krever samarbeid mellom de 

som leker. Sammenliknet med to-åringer, er tre-åringer bedre på ferdigheter som letter sosial 

interaksjon, som samarbeid, dele og vente på tur, og de er mer opptatt av hvordan deres atferd 

påvirker verden rundt dem. Selv om sosial lek øker med alder, er ikke-sosiale aktiviteter 

fortsatt det vanligste blant barn på tre-fire år (Berk, 2009). I en longitudinell studie av Howes 

og Matheson (1992), fant de at symbolsk lek i samarbeid med andre er til stede hos barn fra 

19-23 måneder, og deretter øker med alder. Kompleks sosial symbolsk lek (sosial symbolsk 

lek og metakommunikasjon om leken) fant de var til stede først hos barn som var 30-35 

måneder gamle, og denne typen lek økte også med alder. Imidlertid var det en andel på 20 % 

av utvalget deres som fortsatt ved fire-års alder ikke viste slik kompleks lek, noe de fant 

bekymringsfullt da dette antas å være en vanlig lekeform for denne aldersgruppen ut fra 

litteraturen om lekens utvikling. De fant også at utvikling av slik kompleks symbolsk lek var 

knyttet til kvaliteten på barnehagen barnet gikk i. Pellegrini og Smith (1998) refererer til egen 

forskning og hevder 3-5 % av førskolebarns fritidsatferd består av herjelek. De hevder også at 

det er kjønnsforskjeller i andel av denne type lek. 

1.2.4 Antatte nødvendige forutsetninger for lek 

Hvilke faktorer påvirker barns lekeevne? Hva gjør barn til gode lekere og hva er nødvendige 

forutsetninger for å få til lek? Sandra Russ (2004) tar for seg ulike prosesser som uttrykkes i 

symbolsk lek. Hun inkluderer både kognitive, affektive, interpersonlige og 

problemløsningsprosesser. Hun hevder at disse prosessene både er relatert til og fremmer 

evner som sosial atferd, kreativ tenkning, problemløsning og mestring. Dette er evner som er 

viktige i barnets generelle tilpasning. Hun hevder også at intervensjoner rettet mot barns lek 

bør fokusere på disse spesifikke prosessene for å være effektive. Det er utifra Russ grunn til å 

anta at tilstedeværelsen av disse prosessene ikke bare kommer til uttrykk i lek, men at de også 
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er utviklingsmessige betingelser som fremmer lek. Motsatt kan vi anta at fravær av eller 

begrensninger i disse prosesser kan virke hemmende på lek. De lekeprosessene som Russ 

beskriver, dreier seg om: 

Kognitive: 

- Organisering. Evne til å fortelle et narrativ med sammenheng mellom årsak og 

virkning og logisk tidssekvens. 

- Fleksibel (divergent) tenkning. Evne til å generere flere ulike leketemaer, symboler og 

ideer. 

- Symbolsk tenkning. Evne til å kunne forestille seg at et objekt er noe annet, for 

eksempel at en trestamme er en hest en kan ri på. 

- Fantasi/evne til å ”late som om”. Evne til å late som om man for eksempel er et annet 

sted i en annen tid, og er en annen person. 

Affektive:  

-  Evne til å uttrykke både positive og negative emosjoner i en forestilt situasjon. 

-  Evne til å uttrykke affektladete temaer i lek. 

- Evne til glede og til å fortape seg i leken. 

- Emosjonsregulering av både positiv og negativ affekt. 

- Evne til å integrere emosjoner i et narrativ og kognitiv kontekst. 

Interpersonlige:  

-  Empati. Det å kunne gi uttrykk for omsorg og at en bryr seg om andre. 

- Selv-andre representasjon. I hvilken grad en kan differensiere mellom selv og andre 

og evne til å stole på andre. 

- Evne til å kunne kommunisere med andre, uttrykke ideer og emosjoner. 

Problemløsning:  

-  Tendens til å forsøke å finne løsninger på problemer som oppstår. 
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- Evne til problemløsning. 

Disse prosessene vil komme til uttrykk og være viktige i symbolsk lek som foregår sammen 

med andre. Noen av disse kognitive og affektive prosessene er også viktige i empati og sosial 

fungering (Russ, 2004).  Individuelle forskjeller i affektiv og kognitiv perspektivtakingsevne 

har vist seg å være relatert til sosial symbolsk lek (Youngblade & Dunn, 1995). 

Birgitta Olofsson (1990) beskriver følgende forutsetninger hun hevder er nødvendige for å få 

til lek:  

- Forstå doble tolkningsmuligheter. Å leke handler om å kunne transformere 

virkeligheten til noe annet, en må derfor være istand til å se at noe både kan være det 

det ser ut som og samtidig noe annet. Lek er en ”som om” aktivitet. En stein er både 

en stein, men kan og være en mynt til å betale med, en nybakt bolle eller en fugleunge 

som må fores og tas vare på. 

- Forstå andres lekesignaler og selv kunne kommunisere disse. Barnet forstår gjennom 

andre barns signaler og kommuniserer til andre at noe ”bare er på lek”.  

- Kunne sette seg inn i lekens bevissthetstilstand hvor en kan komme til å glemme tid, 

sted og seg selv og ingenting annet eksisterer enn de indre forestillingene og 

transformasjonene som er en del av leken. Dette kan en anta vil kreve ro og evne til 

konsentrasjon. 

- Lekens harmoni må bevares. Dette er en forutsetning for at leken skal fortsette og 

utvikles. Det krever at lekerne føler seg trygge i situasjonen. Dersom en må passe på 

ting i den virkelige verden, blir det vanskelig å konsentrere seg om sine indre 

forestillinger. Å bevare lekens harmoni krever en grad av enighet, turtaking og 

gjensidighet. Det vil si at de som leker er enige om at de leker, hva de leker, hvem de 

leker og hva som foregår. Gjensidighet innebærer at en er likeverdige i situasjonen. 

Fysisk styrke, alder og kompetanse blir uvesentlig, ingen ”vinner”, målet er å leke. 

Opprettholdelse av harmoni krever også turtaking, at en bytter på å bestemme og å ta 

initiativ. 

Olofsson (1993) nevner at symbolsk lek lett blir forstyrret da den er basert på indre 

forestillinger og har lite støtte i den ytre verden. Det kreves da ro og konsentrasjon for å huske 

blant annet hvem som er hvem, hva som er hva, hva som har foregått.  
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Lederer (2002) har på grunnlag av gjennomgang av forskning trukket fram følgende tre ting 

barn trenger for å mestre symbolsk lek med andre: 

1) Delt kunnskap om ”scripts” som spesifiserer hva som passer i en gitt kontekst. Hva slags 

personer, handlinger, objekter og dialoger som kan inngå. Dersom barna ikke har den samme 

kunnskapen, må scriptet forhandles om og samskapes gjennom metakommunikasjon. 

2) Evne til metakommunikasjon som regulerer interaksjonen i den symbolske leken. Barna 

kommuniserer om at ”dette er lek”. 

3) Kunnskap om regler. De to viktigste reglene er at de som leker må late som og de må 

samarbeide. De som leker må anta at alt som foregår er på liksom og de må samarbeide slik at 

forslag fra alle inkorporeres og forhandles om. Denne regelen brytes om noen nekter å følge 

en annens forslag. 

Hun sier videre at symbolsk lek også krever evne til desentrering, dekontekstualisering og 

integrering, noe som også framheves av andre (Hughes, 2010; McCune-Nicholich & Fenson, 

1984). Desentrering handler om evne til å se verden fra andres perspektiv, til å inkludere 

andre i sine symbolske aktiviteter (Piaget,1962), slik at de kan spille en rolle, ”være en 

annen”, og kan forstå hvilken rolle de andre lekerne leker. Dekontekstualisering handler om 

evne til å late som om et objekt er noe annet enn det i virkeligheten er (Fenson, 1986), til å 

kunne ta noe ut av den sammenhengen hvor det vanligvis forekommer, og sette det inn i en 

annen. Evne til integrering handler om å knytte enklere handlinger sammen til 

sammenhengende sekvenser eller mønstre (Fenson, 1986). For eksempel at man både later 

som om man rører i gryta, inviterer til bords, og serverer et måltid. Alle disse tingene må 

mestres før en kan få til late som om lek med andre (Lederer, 2002). 

Ifølge Coplan, Rubin og Findlay (2006) er forutsetninger for at sosial lek skal forekomme at 

barnet er motivert til å engasjere andre i lek, at det er i stand til å regulere emosjonell 

aktivering, at barnet innehar nødvendige ferdigheter for å initiere slik aktivitet, og at de 

aksepterer andres initiativer.  

Det er dermed tydelig at det finnes mange forutsetninger for å mestre lek, som i større eller 

mindre grad vil være tilstede hos barn, avhengig av blant annet alder og individuelle 

forskjeller. Ulike forutsetninger vil være nødvendig avhengig av hva slags lek det er snakk 

om. Mer kompleks lek enten fordi den er mer kognitivt eller sosialt krevende vil kreve mer av 
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barnet, mens objektlek eller motorisk lek som ikke inkluderer samhandling med andre vil 

kreve tilstedeværelse av færre av disse forutsetningene. Teoretikerne som her er gjennomgått, 

har fokusert hovedsakelig på symbolsk lek, og symbolsk lek med andre. Dette er en type lek 

som krever mye på både det kognitive og det sosiale plan, slik sett er det en kompleks form 

for lek som krever mer av barn enn mange andre former for lek.  Det som hevdes å være 

nødvendig for å få til symbolsk lek er særlig evne til desentrering, dekontekstualisering og 

integrering, symbolsk tenkning, organisering, fleksibel tenkning og fantasi. I tillegg nevnes at 

en må være trygg og konsentrert nok til å kunne sette seg inn i lekens bevissthetstilstand, og 

en må være i et miljø hvor det er rom for dette. For å mestre sosial lek fremheves affektive 

prosesser som evne til å uttrykke og regulere affekter. I tillegg må en ha evne til å følge 

lekereglene om turtaking, gjensidighet, enighet og samarbeid, evne til å forstå andres 

lekesignaler, selv kunne kommunisere disse, og å kunne metakommunisere om leken. En må 

også ha empati, og en må være motivert til å engasjere andre i lek. 

 Mange av disse forutsetningene for å mestre lek kan også sies å fremmes som følge av lek 

(Olofsson, 1993). For eksempel er sosiale ferdigheter både en forutsetning for lek med andre 

og noe som læres gjennom lek med andre. Evne til å late som om videreutvikles også 

gjennom slik lek. Dette ble også fremhevet av Hughes (1991, s xiii):  

“Play is both a reflection of and an influence on all areas of children’s development: 

intellectual, social, emotional, and physical.“ 

1.2.5 Lek hos førskolebarn med ADHD.  

Det er nå vist hvor viktig lek er i barns utvikling. Hvordan foregår så lek hos barn med 

ADHD? Vil symptomer på ADHD innebære særlige vansker med noen av forutsetningene for 

å mestre lek hos barn?  

Det er overraskende lite forskning på ADHDs innvirkning på lek når en vet hvor viktig lek er 

i sosial utvikling og at barn med slike vansker ofte strever sosialt (Cordier et al., 2010b). Det 

er også overraskende i lys av at symptomer på ADHD vises i ung alder og lek kan sies å være 

det viktigste barn driver med. Dermed blir det viktig å vite om og hvordan disse barnas lek 

skiller seg fra andre barns, for å forstå deres hverdag og utviklingsmuligheter. Hvilke av 

forutsetningene kan en anta at disse barna vil streve med i større grad enn andre barn? Noen 

av diagnosekriteriene er direkte relatert til lek (APA, 2000). Eksempler på dette er ”ofte 
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vansker med å opprettholde oppmerksomhet i oppgaver eller lekeaktiviteter”, ”ofte på farta og 

som om drevet av en motor”, ”ofte vansker med å vente på tur” og ”ofte forstyrrer eller 

avbryter andre”.  

Symptomer på hyperaktivitet, impulsivitet og vansker med oppmerksomhet kan muligens 

påvirke et barns lek på flere måter, både direkte og indirekte. 

Konsentrasjon. Kognitivt kompleks lek som symbolsk lek og spesielt der denne foregår 

sammen med andre, krever ro og konsentrasjon (Olofsson, 1993). Dette er nødvendig for å 

huske hva som foregår, hvem som er hvem, hva som forestiller hva osv, da slik lek har lite 

støtte i den ytre struktur som omgir barnet, og foregår gjennom indre representasjoner som må 

samordnes mellom de som leker. Dette kan man anta er vanskelig for barn som strever med 

vedvarende oppmerksomhet, noe som er typisk for barn med ADHD (Barkley, 2006c). Slike 

vansker er størst i situasjoner som krever vedvarende oppmerksomhet til repetetive, kjedelige 

oppgaver (Barkley, 2006c). Det er mulig at vansker med konsentrasjon er mindre i fri lek 

hvor barna selv velger aktiviteter, da de her kan oppleve større indre motivasjon. For 

eksempel fant Cordier, Bundy, Hocking og Einfeld (2009) ingen direkte effekt av 

konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet på lek i sin undersøkelse. De la fram 

som en mulig forklaring at de hadde benyttet et svært appellerende lekemiljø for å øke sjansen 

for forekomst av lek, og at dette kunne ha ført til høyere indre motivasjon hos barna og at de 

dermed lettere opprettholdt fokus under leken. Imidlertid har andre hevdet at vansker med 

vedvarende oppmerksomhet også sees i lek, representert ved hyppigere skifter mellom leker,  

og flere veldig korte og færre langvarige aktiviteter (Campbell et al 1982; Routh & Schroeder, 

1976). Det er også indikasjoner på at barn med ADHD generelt bruker mindre tid på lek og 

mer tid på aktiviteter utenom leken i overgang mellom ulike aktiviteter (Alessandri, 1992). 

Impulsivitet/hyperaktivitet: Barn som bryter lekereglene om gjensidighet, enighet og 

turtaking, forstyrrer lekens harmoni (Olofsson, 1990,1993). Slike brudd på lekeregler inngår i 

diagnosekriteriene for impulsivitet: ”ofte vansker med å vente på tur” og ”ofte forstyrrer eller 

avbryter andre” (APA, 2000). Barn som har symptomer på hyperaktivitet som ”ofte er på farta 

eller som drevet av en motor”, snakker overdrevent mye, løper rundt, eller har vansker med å 

leke på en rolig måte, vil også muligens streve med å være tilstede lenge nok til at leken får 

videreutviklet seg uforstyrret. 
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Empati. Cordier et al. (2010b) fant i sin studie at barn med ADHD (5-11 år gamle) skåret 

dårligere enn andre barn på testledd som målte interpersonlig empati (evne til å respondere på 

andres signaler, ta andres perspektiv eller rolle, og dele affektive responser). De mener at 

vansker i sosial lek skyldes mangel på empati relativt til utvikling, mer enn dårlige sosiale 

ferdigheter. De hevder videre at barn med ADHD er forsinket i utvikling av evne til 

desentrering og tilsynelatende mangler innsikt i nødvendigheten av gjensidighet. Evne til å ta 

andres perspektiv, eller det Piaget kaller desentrering (Piaget, 1962) er knyttet til evne til 

symbolsk lek (Lederer, 2002). Å forstå og å handle på andres lekesignaler er viktig for å 

mestre lek med andre. Gjensidighet er en viktig lekeregel som må følges for å mestre lek med 

andre (Olofsson, 1990). 

Sosial atferd. Sosiale ferdigheter og bruk av disse er i en viss grad nødvendig for å få være 

med på leken med andre barn. Leken forstyrres når noen ikke følger lekereglene om enighet, 

turtaking og gjensidighet (Olofsson, 1990). I Barkleys teoretiske modell for ADHD (1997) 

hevder han at barn med ADHD strever med flere eksekutivfunksjoner, blant annet 

selvregulering av affekt, motivasjon og aktiveringsnivå. Barkleys teori predikerer at barn med 

eksekutive vansker blant annet vil være dårligere til å ta med i betraktning hvordan deres 

emosjoner vil påvirke andre når de handler, og at de vil være mer emosjonelt reaktive, og 

samtidig mindre i stand til å regulere emosjoner. Det predikeres også at de vil streve med 

regulering av motivasjon og aktiveringsnivå knyttet til å jobbe mot et mål, og at de er mer 

avhengig av ytre kilder til slik regulering. Ikke alle prediksjonene har blitt testet. Barkley 

(2006a) hevder etter en gjennomgang av relevant forskning at barn med ADHD strever med 

emosjonsregulering, uttrykker høyere nivå av negative emosjoner og muligens viser lavere 

grad av empati enn barn uten ADHD. Emosjonell kompetanse (definert som emosjonell 

utrykksfullhet, kunnskap og forståelse for emosjoner og regulering av emosjoner) i tre-fire års 

alder bidrar til sosial kompetanse både samtidig og framover i tid (Denham et al., 2003). I den 

grad en kan anta at barn med ADHD strever med denne formen for emosjonell kompetanse 

kan en også anta at de vil streve tilsvarende med sosial kompetanse. Utifra en sosial 

informasjonsbearbeidingsteori (Crick & Dodge, 1994) kan en også anta at vansker på en 

rekke områder, for eksempel knyttet til oppmerksomhetsfunksjoner og selvregulering, 

påvirker prosessering av sosial informasjon og derigjennom sosiale ferdigheter og dermed 

muligens sosial lek. Men bildet er ikke entydig. Selv om barn med ADHD har vist seg å  ha 

vansker med emosjonsregulering, fant man i en studie imidlertid ikke at barn med ADHD 
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hadde vansker med å oppfatte og gjenkjenne emosjoner hos andre (Shapiro, Hughes, August 

& Bloomquist, 1993). 

Selvregulering Selvregulering er en forutsetning for å mestre sosial lek (Coplan et al., 2006), 

og forskning tyder på at barn med ADHD strever med dette (Barkley, 1997). 

Språk/Internalisering av tale. ADHD er assosiert med vansker på flere områder knyttet til 

språk, blant annet verbal flyt, historiegjenfortelling, verbal problemløsning, verbal tenkning, 

og en forsinkelse i internalisering av tale (Barkley, 2006a). Internalisering av tale bidrar til 

selvregulering og å styre atferd (Barkley, 2006a) og verbal arbeidshukommelse (Barkley 

2006b), evner som kan være viktige i lek med andre og kognitivt krevende lek. Forskning 

tyder på at ADHD er assosiert med moderate vansker med verbal arbeidshukommelse, mens 

det er lite konsistent evidens for vansker med andre typer arbeidshukommelse (Barkley 

2006a). 

 

Dekontekstualisering. Cordier et al. (2009) hevdet at barn med ADHD vil ha større vansker 

med å løsrive seg fra den objektive virkeligheten på grunn av deres relativt lavere indre 

kontroll. De vil dermed være mer styrt av ytre rammebetingelse, som i sin tur kan tenkes å 

komme i veien for å engasjere seg i symbolsk lek. De fant i sin undersøkelse av ADHD-barns 

lek at barn med ADHD lekte mindre symbolsk lek enn andre barn. 

Empirisk kunnskap om lek hos barn med ADHD: 

Cordier et al. (2009) fant vansker i sosial lek hos barn med ADHD (5-11 år) sammenliknet 

med en kontrollgruppe, men de fant overraskende ikke støtte for at primærsymptomene på 

ADHD (oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet) forklarte vanskene i lek. De 

sier selv at dette muligens kan henge sammen med at deres studie tok utgangspunkt i et 

spesielt apellerende lekemiljø, som muligens overstyrte eventuelle motivasjonsvansker i lek. 

De fant i sin studie at barn med ADHD i dyader med barn uten slike vansker, sammenliknet 

med dyader av to barn uten slike vansker, brukte like mye tid som barn uten vansker på 

interaksjon med sine lekekamerater. Imidlertid hadde de signifikant lavere intenstitet på 

interaksjonen og hadde dårligere ferdigheter i sosial lek enn sammenlikningsgruppa. Cordier 

et al. (2009) trakk fra dette en slutning om at barn med ADHD søker like mye sosial kontakt 

med jevnaldrende som barn uten slike vansker, men at de strever etter hvert som leken 

utvikler seg, og at noe av årsaken til dette kan være at barn med ADHD kan ha vansker med å 
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respondere effektivt på signaler fra sine lekekamerater. Cordier et al. (2010b) konkluderer på 

grunnlag av den samme undersøkelsen med at barn med ADHD synes å være forsinket i 

kapasitet til desentrering og mangle innsikt i viktigheten av gjensidighet, slik at rammene for 

lek ofte forstyrres. Dette er viktige elementer i empati. De konkluderer med at det primært er 

vansker med interpersonlig empati og i mindre grad vansker med sosiale ferdigheter som gjør 

at denne gruppen strever med lek. De så at selv om barna med ADHD skåret signifikant 

lavere på noen mål på sosiale ferdigheter, så skåret de også like bra eller bedre på andre mål, 

for eksempel intiering av lek og forhandling av behov. De fremhevet også at ikke alle barna i 

gruppen med ADHD skåret lavt på testledd som målte lek, noen hadde både kompleks og 

langvarig symbolsk lek i godt samarbeid med lekekameraten sin (Cordier et al, 2009). 

På bakgrunn av dette revurderte de modellen sin og gjennomførte en pilotstudie med en 

lekebasert intervensjon for barn med ADHD basert på denne modellen (Wilkes, Cordier,  

Bundy,  Docking & Munro, 2011).  Den involverte blant annet å fremme empati hos barna og 

inkludere venner i intervensjonen. Resultatene viste en signifikant effekt i å bedre sosial lek 

både hos barn med ADHD og deres lekekamerater.  

Leipold og Bundy (2000) fant at barn med ADHD (5-14 år) oppnådde signifikant lavere 

skårer på lekeatferd knyttet til indre kontroll, gi og respondere på signaler, og indre 

motivasjon, enn barn uten ADHD. Dette fant de selv om flere av barna i ADHD-gruppen 

brukte medisiner mot ADHD. Alessandri (1992) fant at barn med ADHD (4-5 år) lekte 

mindre og brukte mer tid på å bevege seg mellom aktiviteter. Han knyttet dette til vansker 

med vedvarende oppmerksomhet i lek, og fant dette både i gruppeaktivitet og frilek. Han fant 

at både kognitivt og sosialt hadde barna med ADHD mer umodne lekemønstre, med mindre 

symbolsk lek og mindre gruppelek. De deltok også mindre i samtale med andre barn, og 

samarbeidet dårligere i en ryddeoppgave. 

Det er også funnet forskjeller i lek hos de ulike subtypene av ADHD (Cordier, Bundy, 

Hocking & Einfeld, 2010a) Barn med uoppmerksom subtype ble ikke like lett intenst 

engasjert i lek som den hyperaktive gruppen, men var bedre på sosial lek enn dem med 

hovedsakelig hyperaktiv/impulsiv type. 
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Sosiale vansker hos barn med ADHD 

Flere studier tyder på at barn med ADHD ikke mangler interesse for sosial kontakt med andre, 

men at de ofte har vansker med å tilpasse atferden til andre (Nijmeier et al., 2008)  Nijmeier et 

al. viser til to typer atferd som ofte er assosiert med sosiale vansker hos barn med ADHD. 

Den første er negative og aggressive interaksjoner med andre.  Dette er en sterk prediktor for 

negativ bedømming fra jevnaldrende. Den andre er hyperaktiv/impulsiv atferd som ofte er 

upassende i situasjonen. Oppmerksomhetsvansker kan også bidra til atferd som kan føre til 

vansker i interaksjoner med eller avvisning fra jevnaldrende, for eksempel vansker med å 

bytte roller, bli lett distrahert og ikke høre etter (Nijmeier et al 2008). De peker på at det 

finnes få studier som adresserer sosiale vansker hos jenter, men at de studiene som finnes 

tyder på at de har minst like store vansker som gutter. De hevder at vansker i sosiale 

interaksjoner hos noen kan være en direkte konsekvens av kjernesymptomene på ADHD, selv 

om komorbide atferdsvansker er forbundet med ytterligere sosiale vansker. Subtype kan også 

påvirke sosiale vansker. I en studie fant man at barn innenfor alle subtypene av ADHD ble 

vurdert av sine lærere som å være dårligere likt av sine klassekamerater enn andre barn 

(Lahey et al., 1998). De som møtte kriteriene for kombinert type ADHD ble i større grad 

aktivt mislikt av sine klassekamerater. Barnas selvrapportering om vennskap, bekreftet 

lærernes oppfatning. Sosiale vansker er svært vanlig hos barn med ADHD, og mellom 50 og 

80 % av disse barna opplever avvisning fra sine jevnaldrende (Hoza, 2007). Vansker i sosiale 

relasjoner synes å være tilstede allerede i førskolealder (Alessandri, 1992; Armstrong & 

Nettleton, 2004; Dreyer, 2006; Egger, Kondo, et al., 2006). 

Ikke alle barn med ADHD har sosiale vansker, men det gjelder en stor del, og sosiale vansker 

hos barn med ADHD er en betydelig risikofaktor for annen psykopatologi senere i livet 

(Nijmeier et al., 2008). Intervensjoner for å hjelpe barn med ADHD å mestre sosiale 

relasjoner bør dermed være fokus for intervensjon. Kanskje kan intervensjoner rettet mot lek 

være en innfallsvinkel til slike intervensjoner? 

1.2.6 Oppsummering av empiri på lek og ADHD 

De forutsetninger for lek som i litteraturen antas å være nødvendige for å mestre lek, synes i 

mindre grad å være tilstede hos barn med ADHD. Konsentrasjonsvansker kan være knyttet til 

vansker med mental representasjon over tid av hva som foregår i leken (Olofsson, 1993). Det 

er gjort studier som tyder på at barn med ADHD er kortere i hver aktivitet, skifter hyppigere 
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mellom aktiviteter (Campbell et al., 1982; Routh & Schroeder, 1976), leker mindre og bruker 

mer av tiden sin på å bevege seg mellom ulike aktiviteter (Alessandri, 1992). Impulsivitet og 

hyperaktivitet kan være knyttet til vansker med å være rolig i en lek lenge nok slik at leken får 

utviklet seg uforstyrret. Diagnosekriteriene for hyperaktivitet og impulsivitet indikerer at 

brudd på lekeregler som turtaking og enighet oftere forekommer hos disse barna. Empati har 

vært fremhevet som en mulig nødvendig forutsetning for lek med andre (Russ, 2004). Det 

synes som om barn med ADHD relativt sett er dårligere enn andre barn på dette (Barkley, 

2006a; Cordier et al., 2010b). For å mestre sosial lek er selvregulering en forutsetning 

(Coplan et al., 2006), noe barn med ADHD strever med (Barkley, 1997). ADHD er assosiert 

med forsinkelse i internalisering av tale Barkley (2006a), noe som er knyttet til regulering av 

atferd og verbal arbeidshukommelse (Barkley, 2006b). Dette kan føre til vansker i sosial eller 

kognitivt krevende lek. Barn med ADHD er funnet å ha mer umodne lekemønstre enn andre 

barn, med mindre lek i grupper og mindre symbolsk lek (Alessandri, 1992). Det er dessuten 

vist at barn med ADHD har vansker med å tilpasse sin atferd til andre (Nijmeier et al., 2008) 

og at de ofte opplever avvisning fra jevnaldrende (Hoza, 2007). 

På bakgrunn av dette vil man anta at symptomer på ADHD vil påvirke barns lek. Spesielt vil 

dette gjelde symbolsk lek som er kognitivt krevende, og sosial lek som krever mer av barnet i 

form av å tilpasse seg de andre lekerne. Det antas derfor at flere ADHD-symptomer er knyttet 

til mindre sosial lek og mindre symbolsk lek. Det finnes mindre i litteraturen om antakelser 

om forutsetninger for andre typer lek, som motorisk lek og objektlek. Imidlertid kan en anta at 

på grunn av et generelt høyt aktivitetsnivå assosiert med ADHD, vil mer av disse barnas lek 

være svært aktiv, slik at en kanskje kan forvente at herjelek vil være hyppigere 

forekommende hos denne gruppen.  

Det finnes forskning som tyder på at ADHD manifesterer seg ulikt på bakgrunn av kjønn 

(Barkley, 2006c; Gershon, 2002), og at komorbid ODD påvirker forløp og tilleggsvansker hos 

barn med ADHD (Connor et al., 2010). Det er også funnet indikasjoner på at interaksjoner 

mellom ADHD og IQ kan påvirke fungering (Mahone et al., 2002). Det antas derfor at det 

kan være interaksjonseffekter mellom flere variabler som må undersøkes og kontrolleres for 

når en studerer sammenhengen mellom ADHD og lek. 
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1.2.7 Mål på lek. 

Lek har vært undersøkt på mange måter, både kvalitativt og kvantitativt. Lekens kvaliteter og 

innhold kan analyseres gjennom blant annet observasjonsstudier, men dette vil begrense 

utvalget, være avhengig av egenskaper ved situasjonen leken observeres i, og i mange tilfeller 

påvirkes av observatøren. Spørreskjemabaserte undersøkelser gjør det mulig å analysere 

større grupper av barn og undersøke ulike situasjoner. Begrensningene ligger blant annet i at 

man ikke kan observere detaljene i samspillet. 

Rubin (1986) utviklet Play Observation Scale (POS). Dette er en skala for å observere barns 

lek som kombinerer to tradisjoner, Piagets (1962) fokus på kognitiv utvikling, og Partens 

(1932) inndeling i sosial deltakelse. Skalaen samler ulik kognitivt kompleks lek under ulike 

kategorier for sosial lek. Rubin hevder at denne skalaen kan brukes som et diagnostisk 

instrument for å identifisere barn som er i risiko for dårlig sosial utvikling, og at den kan 

brukes som mål på sosial og kognitiv kompetanse. Skalaen er også blitt brukt for å undersøke 

sammenhengen mellom lek og ulike korrelater som sosial kompetanse, avvisning fra 

jevnaldrende, evne til perspektivtaking, evne til problemløsning, alder og kjønn (Rubin, 

1986). Coplan og Rubin (1998) har siden laget Preschool Play Behavior Scale (PPBS), som er 

en spørreskjemabasert skala som kan fylles ut av barnehageansatte. Spørsmålene i PPBS er 

basert på kodingsmanualen i POS. Fordi dette er en spørreskjemabasert skala, er det en langt 

mer kostnadseffektiv måte å måle barns lek. Denne skalaen har ikke tidligere vært benyttet i 

Norge. Man vet derfor ikke hvordan skalaen fungerer i norsk oversettelse i et norsk utvalg 

førskolebarn. Man vet heller ikke hvordan skalaen fungerer i et utvalg av barn med ulike 

vansker. 

1.3 Forskningsspørsmål 

Målet med denne studien var å undersøke om og eventuelt hvordan ADHD-symptomer er 

knyttet til ulike former for lek. For å undersøke dette, ble skalaen PPBS benyttet. Først ble 

psykometriske egenskaper ved skalaen undersøkt, og hvorvidt den opprinnelige 

faktorstrukturen kunne gjenskapes på et utvalg norske førskolebarn. Deretter ble responser på 

skalaen benyttet for analyser av relasjonen mellom ulike typer lekeatferd og symptomer på 

ADHD. 

Følgende spørsmål ble forsøkt besvart i denne undersøkelsen: 
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Forskningsspørsmål 1: Hvordan passer den opprinnelige faktorstrukturen til Preschool Play 

Behavior Scale i et utvalg norske førskolebarn? 

Hypotese: Den opprinnelige faktorstrukturen til Coplan og Rubin vil replikeres i det norske 

utvalget.  

Forskningsspørsmål 2: Hva er relasjonen mellom symptomer på ADHD og ulike former for 

lek blant førskolebarn? Hvilke eventuelle faktorer påvirker denne relasjonen? 

Hypotese: ADHD-symptomer vil påvirke barns lek ved at flere symptomer er knyttet til 

mindre sosial lek, mer herjelek, og mindre symbolsk lek. Gutter vil vise mindre sosial lek og 

mer herjelek enn jenter, og intellektuelle ferdigheter vil påvirke symbolsk lek. Forekomst av 

symptomer på ODD vil også påvirke leken, kanskje i særlig grad gi økt forekomst av herjelek 

og mindre sosial lek. 

Forskningsspørsmål 3: Er det en relasjon mellom grad av empatisk atferd og symptomer på 

ADHD, og vil en slik eventuell relasjon påvirke barnas sosiale lek? 

Hypotese: Barn med mange symptomer på ADHD vil utvise mindre empati, og mindre empati 

vil være knyttet til mindre sosial lek. 
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2 Metode 

2.1 Setting 

Denne studien benytter data fra ADHD-studien, et samarbeidsprosjekt mellom 

Folkehelseinstituttet og Oslo Universitetssykehus, Ullevål, som ble startet opp i januar 2008. 

ADHD-studiens mål er å kartlegge tidlige kjennetegn på ADHD hos førskolebarn, i tillegg til 

å undersøke mulige årsaker til lidelsen. Studien rekrutterer barn fra ”Den norske mor og barn-

undersøkelsen (MoBa)” (www.fhi.no/morogbarn).  MoBa er en prospektiv kohortstudie som 

ble startet i 1999 og som i dag ligger under Folkehelseinstituttet. Den er unik ved at over 

100.000 svangerskap fra hele landet er inkludert i materialet, og en har hentet inn biologisk 

materiale og spørreskjemadata allerede fra svangerskapsuke 17. En ønsker med studien å 

finne årsaker til sykdommer og å forebygge helseskade hos mor eller barn. Det sendes ut 

spørreskjema til foreldrene med jevne mellomrom under svangerskap og barnas oppvekst. 

Barna som inviteres til å delta i ADHD-studien rekrutteres på bakgrunn av besvarelse på 

spørreskjemaet som sendes ut ved tre års alder. Her er det inkludert 11 spørsmål om uro og 

konsentrasjonsproblemer fra DSM-kriteriene for ADHD (APA, 2000) og fra Child Behavior 

Checklist (CBCL; Achenbach, 1992). Foreldre som skårer barna innenfor de 10 % høyeste 

skårene på disse spørsmålene blir invitert til å delta i ADHD-studien. De som har krysset av 

for at de er bekymret for hyperaktivitet eller konsentrasjonsproblemer får også invitasjon til å 

delta. Disse utgjør en screen-positiv gruppe. I tillegg inviteres et utvalg barn som er tilfeldig 

valgt blant alle som er med i MoBa, som dermed utgjør kontrollgruppen. Av alle inviterte var 

80 % screen positive og 20 % kontroller. Til sammen var det 35 % (n=1208) av de inviterte 

som deltok i studien. Det var ingen vesentlige forskjeller fra de som takket ja og de som 

takket nei, og heller ingen vesentlige forskjeller fra utvalget i MoBa som helthet (upubl.data). 

2.2 Deltakere 

Barna som deltok i denne studien er utvalgt på grunnlag av kliniske undersøkelser gjort ved 

ADHD-studien. Barna ble inkludert om de hadde vansker knyttet til ADHD, ODD, eller ingen 

vansker. Dette resulterte i et utvalg av totalt 832 barn hvorav 398 var jenter (47,8 %) og 434 

var gutter (52,2 %). Alder på undersøkelsestidspunktet varierte mellom 37 og 47 måneder, 

med gjennomsnitt på 42 måneder (SD= 1,3). 

http://www.fhi.no/morogbarn
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Den kliniske undersøkelsen innebar blant annet et strukturert diagnostisk intervju der omfang 

og intensitet av symptomer ble kartlagt. Barn som oppfylte alle de diagnostiske kriteriene for 

ADHD og/eller ODD, inklusive funksjonsnedsettelse, ble inkludert i denne studien. I tillegg 

ble barn som enten viste nok symptomer uten vesentlig funksjonssvikt, eller de viste noen 

symptomer med vesentlig funksjonssvikt inkludert. Som det fremkommer av tabell 1 er det 52 

barn (6,3 %) i gruppen som fyller kriterier for diagnose eller subterskeldiagnose for ADHD. 

208 barn (25 %) oppfyller kriteriene for en diagnose eller subterskeldiagnose for ODD. 238 

barn (28,6 %) oppfyller kriteriene for diagnose eller subterskeldiagnose for både ADHD og 

ODD. 334 barn (40,1 %) oppfyller ikke symptomkriterier for diagnose eller 

subterskeldiagnose for noen av disse vanskene. Barn med andre vansker som angst eller 

depresjon er utelatt fra dette utvalget. 

Tabell  1 

Fordeling av utvalget 

Gruppe   Antall Prosent 

ADHD 
 

52 6.3 

ADHD + ODD 
 

238 28.6 

ODD 
 

208 25.0 

Ingen vansker 
 

334 40.1 

Total   832 100.0 

 

2.2.1 Datainnhenting 

De som takket ja til å delta i studien tilbrakte en dag i ADHD-studiens lokaler hvor barna 

gjennomgikk nevropsykologiske tester og legeundersøkelse, og foreldrene ble intervjuet ved 

bruk av PAPA. I tillegg besvarte foreldre og barnehageansatte flere spørreskjemaer. Dagen 

ble avsluttet med en tilbakemelding til foreldrene som oppsummerte funn fra undersøkelsen. 

Ingen av barna fikk i denne studien offisielt noen diagnose verken på ADHD eller andre 

vansker, da fokus for studien er rent forskningsmessig og utredningen ikke er bred nok til en 

grundig differensialdiagnostisk vurdering slik det bør gjøres i klinikk. Ved bekymringer for 

barnas vansker eller utvikling, ble det oppfordret til kontakt med BUP/PPT. Foreldrene fikk 

også i ettertid tilsendt en skriftlig tilbakemelding med oppsummering fra kartleggingen. 
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2.3 Materiale 

2.3.1 Operasjonalisering av ADHD og ODD 

Symptomer på ADHD og ODD ble målt ved the Preschool Age Psychiatric Assessment 

(PAPA) (Egger og Angold, 2004). PAPA er et semi-strukturert klinisk intervju som tar for seg 

ulike psykiske vansker og symptomer som kan forekomme hos førskolebarn i alderen to-fem 

år. Vanskene og symptomene det spørres etter er basert på kriterier fra diagnosesystemene 

DSM-IV, ICD-10 og DC: 0-3. Egger, Erkanli et al. (2006) fant at PAPA har gode 

psykometriske egenskaper, med en test-retest intraklassekorrelasjon på 0.8 og kappa på 0.74 

for ADHD, og 0.67 og 0.57 for ODD. Dette likner det en finner for andre veletablerte 

diagnostiske verktøy for eldre barn og voksne (Egger, Erkanli, et al., 2006). PAPA synes 

dermed å være et rimelig reliabelt verktøy for å måle psykiatriske symptomer i førskolealder. 

Det foregår for tiden hovedoppgavearbeid på test-retest reliabilitet i ADHD-studiens utvalg. 

Intervjuet ble gjennomført av trente intervjuere ansatt i ADHD-studien, og gjort med en av 

foreldrene til det aktuelle barnet, vanligvis mor. I denne studien brukes antall symptomer 

foreldre i intervjuet har svart bekreftende på, som mål på ADHD og ODD, heller enn 

diagnosegrupper.  

2.3.2 Operasjonalisering av lek 

Lek ble målt med Preschool Play Behavior Scale (PPBS) (Coplan & Rubin, 1998), en 

spørreskjemabasert skala som fylles ut av barnehageansatte som kjenner barna godt. 

Instrumentet består av 18 ledd, og tar for seg ulike typer lekeatferd i frilek (se fullstendig 

instrument i vedlegg 1). Leddene besvares på en 5-punkts Likert-skala som er knyttet til hvor 

hyppig forekommende en atferd er, med svarkategoriene ”aldri”, ”nesten aldri”, ”noen 

ganger”, ”ofte”, og ”svært ofte”. Coplan og Rubin (1998) fant at en 5-faktor struktur forklarte 

75.8 % prosent av variasjonen, og kalte faktorene (mine oversettelser i parantes) social play 

(sosial lek), rough-play (herjelek), solitary-passive (alene-passiv), solitary-active (alene-

aktiv) og reticent (tilbakeholdende). De ulike typene lek måles av henholdsvis 6, 2, 4, 2 og 4 

ledd. Begrepsvaliditet ble målt ved å undersøke relasjoner mellom lærer-utfylling og 

observasjon av trente observatører ved hjelp av Play Observation Scale som PPBS er basert 

på. De fant moderate til høye korrelasjoner. Leddene synes også å ha tilfredsstillende 
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diskriminant validitet da det ikke var signifikante interkorrelasjoner mellom ledd på tvers av 

ulike former for lek.  

En studie av reliabiliteten på PPBS har vist blandede resultater (Coplan & Rubin, 1998). For 

sosial lek, tilbakeholdende atferd og herjelek ble det funnet relativt høye interrater-

reliabilitetskorrelasjoner (r= .54 til .89). Alene-passiv kategorien hadde moderat til høye 

korrelasjoner (r = .33 til .79), mens alene-aktiv var mindre tydelig reliabel (r = .10 til .83). De 

fant moderat til høy stabilitet over tid (6 måneder) for alle subskalaene. Indre konsistens var 

tilfredsstillende med Cronbach’s alpha på fra .76 til .96 for de ulike faktorene. Coplan og 

Rubin fant i sin studie signifikante kjønnsforskjeller kun for faktoren herjelek. 

2.3.3 Operasjonalisering av empati 

Empati ble undersøkt med en tilleggsskala til Children’s Behavior Questionnaire (CBQ). 

Skalaen er et spørreskjema som fylles ut av omsorgsgiver. Skalaen består av 14 utsagn som 

besvares i forhold til hvor godt beskrivelsen passer for barnet på en 7-punkts Likertskala fra at 

utsagnet passer svært dårlig, til at det passer svært bra (se vedlegg 2 for fullstendig skala). 

Empatiskalaen ble utviklet i forbindelse med en studie av Rothbart, Ahadi og Hershey (1994), 

sammen med andre skalaer for å måle sosiale atferdsmønstre hos barn. De fant høy indre 

konsistens for empatiskalaen, med Cronbach’s alpha på .81. i deres utvalg, som besto av 80 

barn på 6-7 år, hvorav 40 var jenter. I min studie var Cronbachs alpha ved bruk av denne 

skalaen på .86, noe som indikerer at dette verktøyet har høy indre konsistens også i dette 

utvalget. Skalaen er imidlertid blitt lite benyttet. Empati hos barn i førskolealder er også blitt 

målt ved andre metoder. Blant annet utviklet Poresky (1990) en intervjumetode som viste 

akseptabel indre konsistens og forventede relasjoner til barns alder og sosiale utvikling, noe 

som indikerer at empati kan måles hos barn allerede i førskolealder. 

2.3.4 Operasjonalisering av intelligens 

Intelligens ble beregnet ved en kortversjon av Stanford-Binet 5. Denne består av en non-

verbal (objektmatriser) og en verbal (vokabular) evnetest. Råskårer gjøres om til 

standardskårer og deretter estimert IQ-skåre i tråd med tabell i skåringsmanualen. Denne 

forkortede IQ-skåren korrelerer med fullskala IQ (r = .81) hos barn i alderen 2-5 år (svenske 

normer) (Roid, 2003). 
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2.4 Deskriptiv statistikk 

Tabell 2 viser oversikt over variablene alder, IQ, antall symptomer på ADHD og ODD, samt 

skåre på empati-skalaen for hele utvalget. 

Figur 1 viser fordeling av symptomer på ADHD og ODD i dette utvalget. Det fremkommer at 

de fleste barna har ingen eller få symptomer og at det er færre og færre barn jo flere 

symptomer en ser på. Symptomene på ADHD og ODD er ikke normalfordelt, noe vi heller 

ikke ville forvente, siden dette er problemorienterte skalaer. Skjev fordeling kan være et 

problem ved bruk av flere statistiske analyser, men er et mindre problem når utvalgsstørrelsen 

er stor (Tabachnick & Fidell, 2007) slik den er i dette tilfellet. 

Tabell 2 

Fordeling av variablene i utvalget 

  Range Min Max Snitt SD 

Alder i måneder (n=832) 9.57 37.15 46.72 41.76 0.50 

IQ-skåre (n=824) 60.00 67.00 127.00 102.20 9.14 

ADHD-symptomer (n=832) 18.00 0.00 18.00 4.11 3.98 

ODD-symptomer (n=832) 8.00 0.00 8.00 1.72 1.59 

Empati (n=812) 4.46 2.14 6.60 4.67 0.78 

 

Figur 1 

Histogram over fordeling av symptomer på ADHD og ODD: 
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2.5 Statistiske analyser 

I alle statistiske analyser er det brukt Statistical Package for Social Sciences (SPSS, versjon 

20). Kjønn ble kodet slik: 0 = gutter, 1 = jenter. 

2.5.1 Behandling av manglende skårer på variablene. 

Der det manglet skårer på ledd i PPBS, ble imputering vurdert. Expectation-maximization 

(EM) imputering og avrunding ble utført for de som manglet svar på tre eller færre ledd. Slik 

ble det sikret at minst 15 av 18 ledd var besvart. Med denne metoden ble 40 som manglet svar 

på alle ledd, og 6 deltakere som manglet svar på 4 eller flere ledd utelukket fra videre 

analyser. EM-imputering er en god og vanlig brukt metode for å erstatte manglende skårer 

(Graham, 2009). Slik sikres det at en bevarer relasjonen med andre variabler, noe som er en 

forutsetning dersom skårene skal brukes i faktoranalyse eller regresjonsanalyse. 

For empatiskalaen ble det ikke gjennomført imputering da de individuelle skårene ikke skulle 

brukes i analyser. Her ble det beregnet sumskårer og gjennomsnitt for hele skalaen for hver 

person der hvor minst 10 av 14 ledd var besvart. 

2.5.2 Faktoranalyse 

PPBS (Coplan & Rubin, 1998) har i tidligere utvalg demonstrert en femfaktorstruktur. Dette 

er den første analysen av den norske oversettelsen av PPBS og den brukes her i et utvalg som 

er forskjellig fra tidligere i forhold til blant annet alder på barna, symptomer på ADHD og 

ODD, og nasjonalitet. Det var derfor innledningsvis nødvendig å undersøke hvorvidt den 

samme faktorstrukturen ville bli replikert i dette utvalget. En prinsipal komponentanalyse ble 

derfor gjennomført på de 18 leddene i lekeskalaen. Det ble brukt en oblique rotasjon (direct 

oblimin) som tillater at faktorene er korrelerte, da det er rimelig å anta at ulike lekeferdigheter 

til en viss grad er korrelert. Faktorer vil trekkes ut på bakgrunn av egenverdier etter Kaisers 

kriterium på 1, slik det også var gjort i Coplan og Rubins studie. En kan også velge ut antall 

faktorer på bakgrunn av et scree plot over faktorenes egenverdi. Det punktet hvor kurven 

flater ut indikerer starten på ikke-signifikante faktorer. Begge metoder er mye brukt for å 

velge antall faktorer som skal trekkes ut (Howitt & Cramer, 2008).  For å vurdere om et ledd 

lader på en faktor har Tabachnick og Fidell (2007) forelsått et minimum på .32. En 

kryssladning er et ledd som lader høyere enn .32 på to eller flere ledd. En faktor med færre 
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enn tre ledd er generelt svak og ustabil og 5 eller flere ledd som lader sterkt (.50 eller bedre) 

er ønskelig og indikerer en robust faktor (Costello & Osborne, 2005). Imidlertid kan det med 

et stort datasett, slik tilfellet er her, være mulig å redusere antall ledd og fortsatt ha en robust 

faktor. 

I tillegg vil det undersøkes mål for indre konsistens og relasjoner mellom kategorier basert på 

faktorene en finner, for å undersøke dette instrumentets psykometriske egenskaper. 

2.5.3 Multippel regresjon 

En regresjonsanalyse med baklengs stegvis seleksjon ble brukt for å undersøke effekten av 

ADHD-symptomer på lek. Denne metoden for regresjonsanalyse innebærer at en starter med 

en modell som inkluderer alle de uavhengige variablene en er interessert i. Deretter fjernes de 

en etter en basert på statistiske kriterier, hvor de variablene som bidrar minst til å forklare 

variasjon i avhengig variabel (altså lek) fjernes først. Fordi utvelgelsen er basert utelukkende 

på statistiske kriterier er metoden også kontroversiell (Tabachnik & Fidell, 2007), dette vil jeg 

komme tilbake til i diskusjonsdelen. Stegvis regresjonsanalyse benyttes ofte når en ønsker å 

optimalisere regresjonsmodellen i forhold til best mulig prediksjon med færrest mulige 

prediktorer (Howitt & Cramer, 2008). Dette er nyttig når en i utgangspunktet inkluderer 

mange variabler slik vi ønsker her. Utifra beskrevet teori er det utledet noen teoretiske 

forventninger, for eksempel at ADHD vil påvirke sosial lek og herjelek. Jeg ønsker å 

inkludere flere variabler som kan tenkes å påvirke lek, og flere interaksjonsvariabler både 

med ADHD og mellom andre variabler for å kontrollere for disse. Fordi en ikke har teoretiske 

forutsetninger til å anta noe om effekten av alle variablene og interaksjonsvariablene på alle 

typene av lek a priori, er det nyttig å kunne inkludere alle til å begynne med, og så fjerne de 

som ikke er relevante, slik at ikke reelle sammenhenger skjules.  

Innledende analyser ble gjort for å sikre at det ikke forekom brudd på forutsetningene for 

multippel regresjonsanalyse. Brudd kan være for liten utvalgsstørrelse, multikollinearitet, 

singularitet, eller innflytelsesrike uteliggere blant dataene. Det kan også innebære brudd på 

forutsetningene om normalitet, linearitet og homoskedastisitet i residualene (Pallant, 2007). 

Ingen alvorlige brudd ble funnet. Alle de uavhengige variablene ble omgjort til sentrerte 

skårer for å unngå problemer med multikollinearitet som kan oppstå på bakgrunn av 

måleskalaen, og som særlig er et problem når interaksjonseffekter blir testet. 
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3 Resultater 

3.1 Psykometrisk vurdering av en norsk 

oversettelse av PPBS 

 

Tabell 3 

Faktorladninger for eksplorerende faktoranalyse med direct oblimin rotasjon på PPBS 

Faktor og ledd I II III IV V 

      Faktor 1: sosial lek (egenverdi=4.302) 

 16: Engasjerer seg i fantasilek med andre barn. .84 -.10 -.06 -.06 -.17 

5: Leker late-som-om-lek sammen med andre barn .82 -.19 -.08 -.01 -.25 

10: Leker sammen med andre barn, ikke bare ved siden av. .78 -.06 .00 -.10 .10 

15: Tar del i aktiv samtale med andre barn under leken. .78 .00 -.02 -.13 .08 

6: Deltar i gruppeleker (sisten, bro-bro-brille) .52 .24 .07 -.16 .11 

1: Snakker og lager lyder til andre barn når de leker .46 .12 .35 .16 .05 

      Faktor 2: alene-passiv (egenverdi =2.795) 

 14: Leker for seg selv, tegner, maler eller legger puslespill .14 .75 -.21 .17 .22 

8: Leker alene, bygger ting med klosser eller andre leker. -.21 .69 .03 -.02 -.27 
17: Leker alene, utforsker ting og prøver å finne ut hvordan  
de virker -.11 .59 .08 -.05 -.29 

2: Leker for seg selv og utforsker ting eller leker -.10 .56 .18 .12 -.26 

      Faktor 3: herjelek (egenverdi=1.918) 

  3: Leker herjeleker med andre barn .04 -.06 .87 -.05 -.02 

13: Tar del i leke- og tulle-slåssing med andre barn -.01 .05 .84 -.17 .08 

      Faktor 4: tilbakeholdende (egenverdi=1.120) 

4: Inntar rollen som observatør eller tilskuer. .15 .24 -.07 .73 .02 
12: Ser på eller følger med på hva andre barn gjør, men uten  
å ta initiativ til å delta. -.16 .00 -.17 .73 .01 
18: Forblir alene og ubeskjeftiget, kanskje bare stirrer ut i  
luften -.19 -.06 .00 .61 -.09 

9: Vandrer rundt uten mål og mening. -.23 -.22 .43 .49 -.09 

      Faktor 5: alene-aktiv (egenverdi=1.070) 

 7: Holder på med late-som-om-lek for seg selv. .14 .18 -.11 -.02 -.80 

11: Leker fantasilek, men ikke sammen med andre barn. .06 .04 .03 .09 -.79 
Notat: Mønstermatrise. Faktorladninger over .4 er satt i fet skrift. 
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Fem faktorer hadde egenverdi over Kaisers kriterie på 1. Ved vurdering av scree plot for 

faktoranalysen kunne man valgt å kun trekke ut tre faktorer da dette virket fornuftig utifra 

denne metoden (se scree plot i vedlegg). Begge metoder er mye brukt for å velge antall 

faktorer som skal trekkes ut (Howitt & Cramer, 2008). I dette tilfellet ble Kaisers kriterium 

med egenverdier over 1 anvendt slik det ble i Coplan og Rubins (1998) studie. Det fremkom 

da en femfaktorløsning. Disse fem faktorene forklarte tilsammen 62,2 % av variansen i lek. 

Dette er noe mindre enn Coplan og Rubin fant i sitt utvalg ved bruk av den originale skalaen. 

Som en ser fra tabell 3, krysslader ledd 1 og 9 på to faktorer. Ved undersøkelse av ledd 1 kom 

det frem at «talks to others during play» er oversatt til norsk med «snakker og lager lyder til 

andre barn når de leker». Det kan synes som om betydningen av spørsmålet dermed er endret 

litt slik at respondentene har forstått spørsmålet annerledes i den norske oversettelsen enn i 

den originale. Flere av deltakerne ga også uttrykk for at spørsmålet var vanskelig å forstå. 

Ledd 1 ble derfor utelatt fra videre analyser. Coplan og Rubins lekekategorier ble ellers 

beholdt, da denne faktoranalysen i stor grad støtter deres inndeling. Videre vil derfor deres 

opprinnelige navn på faktorer benyttes, med mine oversettelser. Sosial lek (social play) består 

nå av 5 ledd som handler om at en leker sammen med andre barn, snakker med andre barn 

under lek, og leker symbolsk lek med andre barn. Alene-passiv (solitary-passive) består av 4 

ledd som handler om alene-lek hvor en utforsker ting, bygger med klosser eller andre leker, 

eller tegner, maler og lignende. Slik er passiv en noe misvisende benevnelse. Herjelek (rough-

play) består av 2 ledd som omhandler herjelek og lekeslåssing med andre barn. 

Tilbakeholdende atferd (reticent behavior) består av 4 ledd som omhandler både å se på andre 

barns lek uten å delta, forbli alene og ubeskjeftiget og vandre rundt uten mål og mening. 

Alene-aktiv (solitary-active) består av 2 ledd som begge omhandler symbolsk lek alene. 

De ulike lekekategorienes reliabilitet ble undersøkt ved å estimere Cronbachs alpha for disse 

fem. Som det vises av tabell 4, varierer Cronbachs alpha mellom .64 og .84.  
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Tabell 4 

Cronbachs alpha for de fem faktorene i dette utvalget 

Sosial lek     .84 

Herjelek 
  

.76 

Alene-passiv 
  

.70 

Tilbakeholdene 
  

.64 

Alene-aktiv     .67 

 

Relasjonen mellom de ulike lekekategoriene i PPBS ble undersøkt ved Pearsons produkt-

moment korrelasjonskoeffisienter. Det fremkommer fra tabell 5 at det er noe samvariasjon 

mellom de ulike formene for lek. Sosial lek er signifikant, men lavt, negativt korrelert med 

alene-passiv lek (r = -.10, p < .01)  og signifikant og høyt korrelert med tilbakeholdende 

atferd (r = -.50, p < .01). Dette indikerer at barn som driver mye med sosial lek driver mindre 

med alene-passiv-lek, og er mindre tilbakeholdne i sin atferd. Sosial lek er imidlertid urelatert 

til alene-aktiv lek som omhandler late som om /fantasilek for seg selv (r = .01). Alle de tre 

formene for alene-lek/tilbakeholdende atferd er signifikant relatert til hverandre med 

korrelasjoner mellom r = .19 og r =.47 (p < .01). Herjelek er kun signifikant relatert til sosial 

lek, og denne korrelasjonen er lav (r = .08, p < .05). 

 

Tabell 5 

Pearsons produkt-moment korrelasjoner mellom de ulike lekekategoriene 

  Sosial lek Alene-passiv Tilbakehold. Herjelek Alene-aktiv 

Sosial lek 1 -.10** -.50** .08* .01 

Alene-passiv 
 

1 .27** .00 .47** 

Tilbakeholdende 
  

1 -.01 .19** 

Herjelek 
   

1 -.02 

Alene-aktiv         1 
Notat: Tohalet test. 

 *p <.05, ** p <.01 
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Tabell 6 viser fordelingen av skårer i de ulike lekekategoriene. Sosial lek-kategorien 

inkluderer flest ledd og har derfor også størst bredde og variasjon i oppnådde skårer. For de 

fleste lekekategoriene er det noen individer som har skåret helt i den øvre enden av skalaen 

(har svart ”svært ofte” på alle ledd), og noen som har skåret helt i den nedre enden av skalaen 

(har svar ”aldri” på alle ledd). 

 

Tabell 6 

Fordelingen av lekevariablene i utvalget 

  Range Min Max Snitt SD 

Sosial lek (n=786) 20 0 20 14.86 3.47 

Herjelek  (n=786) 8 0 8 4.21 2.00 

Alene-passiv (n=786) 14 2 16 8.43 2.31 

Alene-aktiv (n=786) 8 0 8 3.03 1.50 

Tilbakeholdende (n=786) 15 0 15 4.39 2.21 

 

 

3.2 Sammenhengen mellom symptomer på 

ADHD og lek 

Sammenhengen mellom symptomer på ADHD og lek ble undersøkt med uavhengige 

regresjonsanalyser for hver av de fem lekekategoriene. Symptomer på ADHD ble kontrollert 

for en rekke variabler som er assosiert med lek. 

En regresjonsanalyse med baklengs stegvis seleksjon ble brukt for å undersøke effekten av 

ADHD-symptomer på lek. Variablene kjønn, IQ, alder, symptomer på ODD, symptomer på 

ADHD og empati i tillegg til interaksjon mellom ODD-symptomer og ADHD-symptomer, IQ 

og ODD-symptomer, IQ og ADHD-symptomer, kjønn og ADHD-symptomer, kjønn og 

ODD-symptomer, og IQ og kjønn, ble lagt inn i modellen for å kontrollere for disse.  
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3.2.1 Sosial lek: 

Tabell 7 

Regresjonsanalyse med baklengs stegvis seleksjon for prediksjon av sosial lek 

    Full modell     Redusert modell 

Variabler   B   β   B β 95% KI 

Konstant 
 

14.25*** 
   

14.25*** 
  Kjønn 

 
  1.44*** 

 
  0.21*** 

 
  1.40***   0.21*** [-0.93, 1.88] 

IQ 
 

  0.03*** 
 

  0.08*** 
 

  0.04***   0.11*** [-0.01, 0.07] 

Alder 
 

  0.07*** 
 

  0.03*** 
    ADHD 

 
-0.07*** 

 
-0.08*** 

 
-0.06*** -0.07*** [-0.12, 0.00] 

ODD 
 

-0.02*** 
 

-0.01*** 
    Empati 

 
-0.09*** 

 
-0.02*** 

    ADHDxODD 
 

-0.01*** 
 

-0.02*** 
    IQxKjønn 

 
  0.03*** 

 
  0.05*** 

    KjønnxADHD 
 

  0.08*** 
 

  0.06*** 
    IQxADHD 

 
  0.01*** 

 
  0.07*** 

 
  0.01***   0.07*** [-0.00, 0.01] 

IQxODD 
 

  0.00*** 
 

  0.01*** 
    KjønnxODD 

 
-0.15*** 

 
-0.05*** 

    R²     .082       .076**   
Notat: KI = Konfidensintervall for B, B = ustandardisert koeffisient. β = standardisert koeffisient. 

Forkortelser brukt: ADHD = antall oppfylte symptomkriterier på DSM-IV innenfor diagnosen attention-

deficit/hyperactivity disorder. ODD = antall oppfylte symptomkriterier på DSM-IV innenfor diagnosen 

oppositional defiant disorder 

*p <.05. ** p < .01. *** p < .001.  

Resultatene fra denne regresjonsanalysen (tabell 7) indikerer at kjønn, IQ og interaksjonen 

mellom IQ og ADHD-symptomer alle er signifikant relatert til sosial lek. Den endelige 

modellen inkluderer en hovedeffekt av ADHD-symptomer men denne er ikke signifikant på et 

0.05 nivå. Tilsammen forklarer modellen 7,6 % av variasjonen i sosial lek. Effekten av IQ ble 

ikke tydelig før interaksjonseffekten av kjønn x IQ ble fjernet fra analysen. Ingen av de andre 

variablene er signifikant relatert til sosial lek. Kjønn forklarer mest, jenter synes å leke mer 

sosial lek enn gutter. Dernest følger IQ, høyere IQ er knyttet til mer sosial lek. Mange 

ADHD-symptomer synes å påvirke hyppighet av sosial lek i negativ retning. Denne effekten 

av ADHD-symptomer på sosial lek synes imidlertid å reduseres ved høy IQ, slik at høy IQ har 

en beskyttende effekt på sosial lek.  Det er også en tendens til at ADHD-symptomer påvirker 

hyppighet av sosial lek mindre hos jenter enn hos gutter, at det således er en beskyttende 

effekt av å være jente, men denne effekten er ikke signifikant og er ikke med i den endelige 

modellen.  
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3.2.2 Herjelek:    

Tabell 8 

Regresjonsanalyse med baklengs stegvis seleksjon for prediksjon av herjelek 

    Full modell     Redusert modell 

Variabler   B   β   B β 95%KI 

Konstant 
 

4.99** 
   

5.00** 
  Kjønn 

 
-1.59** 

 
-0.40*** 

 
-1.61** -0.41*** [-1.86, -1.35] 

IQ 
 

0.00** 
 

0.00*** 
    Alder 

 
-0.09** 

 
-0.06*** 

 
-0.09** -0.06*** [-0.19, -0.00] 

ADHD 
 

0.07** 
 

0.14*** 
 

0.05** 0.11*** [-0.02, -0.08] 

ODD 
 

0.01** 
 

0.01*** 
    Empati 

 
-0.10** 

 
-0.04*** 

    ADHDxODD -0.04** 
 

-0.06*** 
    IQxKjønn 

 
0.00** 

 
-0.01*** 

    KjønnxADHD 0.01** 
 

0.04*** 
    IQxADHD 0.00** 

 
-0.02*** 

    IQxODD 
 

0.01** 
 

0.05*** 
    KjønnxODD 0.04** 

 
0.03*** 

    R²     .197       .189**   
Notat: KI = Konfidensintervall for B, B = ustandardisert koeffisient. β = standardisert koeffisient. 

Forkortelser brukt: ADHD = antall oppfylte symptomkriterier på DSM-IV innenfor diagnosen attention-

deficit/hyperactivity disorder. ODD = antall oppfylte symptomkriterier på DSM-IV innenfor diagnosen 

oppositional defiant disorder 

** p < .01. *** p < .001.  

 

Resultatene fremstilt i tabell 8 indikerer at kjønn og ADHD-symptomer er signifikant relatert 

til herjelek. Den modellen som velges ut til å passe best inkluderer også alder som en variabel, 

hvor eldre barn leker mindre herjelek enn yngre. Denne sammenhengen er imidlertid ikke 

signifikant. Modellen forklarer til sammen 18,9 % av variasjonen i herjelek. Ingen av de 

andre variablene er signifikant relatert til herjelek. Gutter synes å leke mer herjelek enn jenter, 

og flere ADHD-symptomer synes å være knyttet til mer herjelek, uavhengig av om en er gutt 

eller jente.  
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3.2.3 Alene-aktiv lek: 

Tabell 9 

Regresjonsanalyse med baklengs stegvis seleksjon for prediksjon av alene-aktiv lek 

    Full modell     Redusert modell 

Variabler   B   β   B β 95% KI 

Konstant 
 

  3.04** 
   

3.02 
  Kjønn 

 
-0.06** 

 
-0.02** 

    IQ 
 

  0.00** 
 

  0.01** 
    Alder 

 
-0.01** 

 
-0.01** 

    ADHD 
 

-0.01** 
 

-0.03** 
    ODD 

 
  0.04** 

 
  0.04** 

    Empati 
 

  0.06** 
 

  0.03** 
    ADHDxODD 

 
  0.01** 

 
  0.03** 

    IQxKjønn 
 

  0.00** 
 

-0.01** 
    KjønnxADHD 

 
-0.01** 

 
-0.01** 

    IQxADHD 
 

  0.00** 
 

  0.08** 
    IQxODD 

 
-0.01** 

 
-0.05** 

    KjønnxODD 
 

  0.01** 
 

  0.01** 
    R²     .011       .000   

Notat: KI = Konfidensintervall for B, B = ustandardisert koeffisient. β = standardisert koeffisient. 

Forkortelser brukt: ADHD = antall oppfylte symptomkriterier på DSM-IV innenfor diagnosen attention-

deficit/hyperactivity disorder. ODD = antall oppfylte symptomkriterier på DSM-IV innenfor diagnosen 

oppositional defiant disorder 

*p <.05. ** p < .01. *** p < .001.  

 

Som en ser fra tabell 9, tyder resultatene fra denne analysen på at ingen av variablene er 

signifikant knyttet til hyppighet av alene-aktiv lek. Hverken IQ, alder, kjønn, empati eller 

symptomer på ADHD eller ODD kan forklare individuell variasjon i aktiv alene lek. 
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3.2.4 Alene-passiv lek: 

Tabell 10 

Regresjonsanalyse med baklengs stegvis seleksjon for prediksjon av alene-passiv lek. 

    Full modell     Redusert modell 

Variabler   B   β   B β 95%KI 

Konstant 
 

8.52** 
   

8.43 
  Kjønn 

 
-0.24** 

 
-0.05** 

    IQ 
 

-0.01** 
 

-0.05** 
    Alder 

 
0.17** 

 
0.10** 

 
0.18 0.10** [0.05, 0.30] 

ADHD 
 

-0.05** 
 

-0.08** 
    ODD 

 
0.02** 

 
0.02** 

    Empati 
 

0.07** 
 

0.02** 
    ADHDxODD 0.01** 

 
0.02** 

    IQxKjønn 
 

0.01** 
 

0.04** 
    KjønnxADHD 0.03** 

 
0.03** 

    IQxADHD 0.00** 
 

-0.01** 
    IQxODD 

 
0.00** 

 
-0.01** 

    KjønnxODD 0.15** 
 

0.07** 
 

0.16 0.08** [0.01, 0.30] 

R²     .022       .016*   
Notat: KI = Konfidensintervall for B, B = ustandardisert koeffisient. β = standardisert koeffisient. 

Forkortelser brukt: ADHD = antall oppfylte symptomkriterier på DSM-IV innenfor diagnosen attention-

deficit/hyperactivity disorder. ODD = antall oppfylte symptomkriterier på DSM-IV innenfor diagnosen 

oppositional defiant disorder 

*p <.05. ** p < .01. *** p < .001.  

 

Resultatene fremstilt i tabell 10 indikerer at alder og interaksjonen mellom kjønn og ODD-

symptomer er signifikant relatert til denne type lek. Interaksjonen mellom ODD-symptomer 

og kjønn ble ikke signifikant før hovedeffekten av ODD ble fjernet fra analysen. Modellen 

forklarer 1,6 % av variasjonen i alene-passiv lek. Alder er positivt korrelert til slik lek, noe 

som indikerer at høyere alder er relatert til mer slik lek. ODD-symptomer er forbundet med 

mer alene-passiv lek, men kun for jenter. 
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3.2.5 Tilbakeholdende atferd: 

Tabell 11 

Regresjonsanalyse med baklengs stegvis seleksjon for prediksjon av tilbakeholdende atferd 

    Full modell     Redusert modell 

Variabler   B   β   B β 95% KI 

Konstant 
 

4.50** 
   

  4.42** 
  Kjønn 

 
-0.24** 

 
-0.05** 

 
-0.27** -0.06*** [-0.58, 0.04] 

IQ 
 

-0.01** 
 

-0.05** 
 

-0.02** -0.07*** [-0.04, 0.00] 

Alder 
 

  0.07** 
 

 0.04** 
    ADHD 

 
  0.03** 

 
0.06** 

    ODD 
 

-0.06** 
 

-0.04** 
    Empati 

 
-0.10** 

 
-0.04** 

    ADHDxODD 
 

  0.00** 
 

 0.00** 
    IQxKjønn 

 
-0.01** 

 
-0.02** 

    KjønnxADHD 
 

-0.02** 
 

-0.02** 
    IQxADHD 

 
  0.00** 

 
-0.01** 

    IQxODD 
 

  0.00** 
 

-0.01** 
    KjønnxODD 

 
  0.27** 

 
  0.14** 

 
  0.23**   0.12*** [-0.09, 0.37] 

R²     .031       .026**   
Notat: KI = Konfidensintervall for B, B = ustandardisert koeffisient. β = standardisert koeffisient. 

Forkortelser brukt: ADHD = antall oppfylte symptomkriterier på DSM-IV innenfor diagnosen attention-

deficit/hyperactivity disorder. ODD = antall oppfylte symptomkriterier på DSM-IV innenfor diagnosen 

oppositional defiant disorder 

*p <.05. ** p < .01. *** p < .001.  

 

Det fremkommer fra tabell 11 at for tilbakeholdende atferd er IQ og interaksjonen mellom 

kjønn og ODD signifikant. Den endelige modellen inkluderer også en hovedeffekt av kjønn, 

men denne er ikke signifikant på et 0.05 nivå. Effekten av IQ ble ikke tydelig før 

interaksjonen mellom IQ og kjønn ble fjernet fra modellen. Modellen forklarer 2,6 % av 

variasjon i tilbakeholdende atferd. Det er en tendens til at ODD-symptomer påvirker 

tilbakeholdende atferd i negativ retning, at høyere antall ODD-symptomer er relatert til 

mindre slik atferd, men denne tendensen er ikke statistisk signifikant.  Imidlertid er det en 

statistisk signifikant effekt av interaksjonen mellom ODD og kjønn, hvor høyere antall ODD-

symptomer hos jenter fører til mer tilbakeholden atferd. 
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3.3 ADHD, empati og sosial lek 

Det var på forhånd antatt at barn med ADHD ville skåre lavere på en skala som måler empati, 

og at de barna som skårer lavere på empati, leker mindre sosial lek. Relasjonen mellom 

empati, ADHD og sosial lek ble undersøkt ved Pearsons produkt-moment 

korrelasjonskoeffisienter. Som det fremgår av tabell 12 er det en signifikant men lav negativ 

korrelasjon mellom empati og ADHD-symptomer (r = -.10, p <.01), noe som tyder på at 

økende antall ADHD-symptomer er knyttet til lavere skåre på skalaen som måler empati. 

Videre er ADHD-symptomer og sosial lek signifikant negativt korrelert (r = .12, p < .01), noe 

som indikerer at barn med mange ADHD-symptomer leker mindre sosial lek enn andre barn.  

Det er derimot ingen signifikant korrelasjon mellom empati og sosial lek (r = .03), noe som 

indikerer at grad av sosial lek er uavhengig av skåre på empatiskalaen. Fordi det ikke er noen 

korrelasjon mellom empati og sosial lek, er det urimelig å tenke at empati på noe vis skulle 

mediere effekten av ADHD på sosial lek slik det tidligere er blitt foreslått. Videre 

undersøkelser på dette ble da ikke gjennomført. 

 

Tabell 12 

Pearson produkt-moment korrelasjonskoeffisienter på relasjonen mellom empati, 

 ADHD-symptomer og sosial lek 

 

  Empati ADHD-symptomer Sosial lek 

Empati 1 -.10** .03 
ADHD-symptomer 

 
1 -.12** 

Sosial lek     1 
Notat: ** p < .01 
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4 Diskusjon 

Målet med denne studien var å undersøke om og eventuelt hvordan ADHD-symptomer er 

knyttet til ulike former for lek. for å bedre forstå ADHD-barns hverdag og 

utviklingsmuligheter. Det var antatt på forhånd at ADHD-symptomer vil påvirke barns lek 

ved at flere symptomer er knyttet til mindre sosial lek, mer herjelek, og mindre symbolsk lek. 

Resultatene støtter antakelsen om at symptomer på ADHD er knyttet til mindre sosial lek og 

mer herjelek. De gir imidlertid ikke støtte til antakelsen om at ADHD-symptomer er knyttet 

til mindre symbolsk lek, i alle fall ikke når det gjelder å leke symbolsk lek alene. Det ble også 

antatt at barn med mange symptomer på ADHD vil utvise mindre empati, og at mindre empati 

ville være knyttet til mindre sosial lek. Det ble funnet en svak statistisk sammenheng mellom 

ADHD-symptomet og empati, men ingen sammenheng mellom empati og sosial lek. 

4.1 ADHD og lek. 

PPBS (Coplan & Rubin, 1998), utfylt av personale i barnehagen, ble benyttet for å undersøke 

sammenhengen mellom lek og ADHD. Fem kategorier av lek har blitt funnet å ligge under 

responsene på PPBS. Det fremkommer også fem faktorer fra faktoranalysen gjort i denne 

studien, og disse stemmer rimelig godt overens med faktorstrukturen i Coplan og Rubins 

utvalg. Dette indikerer at disse fem faktorene representerer tydelig repliserbare dimensjoner, 

da vi i all hovedsak finner samme struktur i et utvalg som skiller seg fra Coplan og Rubins 

utvalg på flere måter, blant annet på alder, ADHD- og ODD-symptomer og nasjonalitet.  

I undersøkelse av indre konsistens, fremkom alpha-verdier mellom .64 og .84 (tabell 4). Dette 

er noe lavere enn Coplan og Rubin (1998) fant i sin studie, der alpha-verdiene lå mellom .76 

og .96. En alpha på .7 benyttes ofte som en nedre terskel for akseptabel indre konsistens 

(Pallant, 2007). Etter dette kriteriet er den indre konsistensen på tilbakeholdende og alene-

aktiv noe mangelfull i dette utvalget. Verdien av Cronbachs alpha påvirkes også av antall ledd 

i de ulike subskalaene. Her varierer antall ledd fra 2 til 5. Imidlertid kan dette tyde på at 

tilbakeholdende atferd og alene-aktiv lek representerer noe mindre robuste faktorer enn de tre 

andre typene lek gjør. 

Tabell 5 viser at det er fra små til høye korrelasjoner mellom flere av lekekategoriene. 

Imidlertid er ikke disse korrelasjonene så høye at en kan anta at de ulike kategoriene måler det 
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samme. Samvariasjonen som fremkommer tyder på at vi her måler ulike typer atferd, som 

likevel samvarierer noe. 

Relasjonen mellom ADHD og de ulike formene for lek ble undersøkt gjennom en 

regresjonsanalyse med baklengs stegvis seleksjon. En rekke variabler som kunne tenkes å 

påvirke denne relasjonen ble også inkludert i analysen, som kjønn, alder, IQ, ODD-

symptomer, og interaksjonseffekter mellom kjønn og ADHD-symptomer, kjønn og ODD-

symptomer, kjønn og IQ, ADHD- og ODD-symptomer, IQ og ADHD-symptomer og IQ og 

ODD-symptomer. 

Det finnes innvendinger mot bruk av regresjonsanalyse med stegvis seleksjon, som omhandler 

måten variabler utelukkes fra analysene. En gjennomgang av rekkefølgen variablene ble 

fjernet statistisk fra analysen, viste at dette syntes rimelig utfra teori og hvordan dataene er 

samlet inn. For eksempel er alder ikke signifikant relatert til de fleste lekekategoriene, noe 

som ved første øyekast kan synes overraskende, men som likevel er rimelig å tro da 

spredningen i alder ikke er veldig stor i denne gruppen. I tillegg kan respondentene ha justert 

for alder i sine responser ved å sammenlikne sine vurderinger av barnas lek med andre barn 

på sin alder, slik at alder allerede er tatt høyde for.  

Modellenes andel forklarte varians varierer fra 1,6 % (alene-passiv) til 18,9 % (herjelek). Det 

er dermed tydelig at det er mye uforklart variasjon i alle disse typene lek. Dette er ikke 

uvanlig når en ser på psykologiske fenomener, og heller ikke uventet da en rekke andre 

variabler knyttet til individuelle forskjeller eller barnets lekemiljø kan være assosiert med lek. 

Andelen forklart varians for hver prediktor er ikke stor, men en del av sammenhengene er 

statistisk signifikante. Det er også sannsynlig at det er store individuelle forskjeller med 

hensyn til i hvilken grad disse sammenhengene en har funnet gjelder for enkeltindivider, slik 

at sammenhengene i større grad vil være til stede hos noen enn hos andre. 

4.1.1 Sosial lek 

Den endelige modellen besto av kjønn, IQ, ADHD-symptomer og interaksjonen mellom IQ 

og ADHD-symptomer, som til sammen forklarte 7,6 % av variasjonen i sosial lek. Kjønn var 

den sterkeste prediktoren av disse, hvor jenter synes å leke mer sosial lek enn gutter. Høyere 

IQ var knyttet til hyppigere forekomst av sosial lek. ADHD-symptomer var negativt korrelert 

med sosial lek, noe som indikerer at barn med mange ADHD-symptomer leker mindre sosial 
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lek enn barn med færre slike symtpomer. Denne sammenhengen var nær-signifikant, men 

under statistisk grenseverdi. Det var en signifikant interaksjonseffekt mellom IQ og ADHD-

symptomer, som indikerte at den negative effekten av ADHD på sosial lek reduseres ved høy 

IQ-skåre. For eksempel vil det ut fra denne modellen predikeres at en gutt med 

gjennomsnittlig antall ADHD-symptomer og gjennomsnittlig IQ-skåre vil ha en skåre på 

sosial lek på 14.25. Dersom denne gutten derimot har ADHD-symptomer tilsvarende 2 

standardavvik (8 symptomkriterier oppfylt) over gjennomsnittet, vil hans predikerte skåre på 

sosial lek være 13.77. Dersom han imidlertid også har IQ tilsvarende 1 standardavvik over 

snittet, vil predikert skåre på sosial lek være 14.87. 

At ADHD-symptomer påvirker sosial lek i negativ retning støtter antakelsen en hadde på 

forhånd. Vansker med sosial lek hos barn med ADHD støttes også av annen forskning som 

fant at barn med ADHD hadde lavere intensitet på samhandlingen og lavere ferdigheter i 

sosial lek enn andre barn (Cordier et al., 2009). I deres studie fant de imidlertid ikke en 

forskjell i andel tid brukt i sosial lek mellom barn med ADHD og andre barn, slik som 

resultatene i denne studien kan tyde på. Sosial lek er i denne studien målt etter hvor hyppig 

det forekommer. En kan tenke seg at barn som ikke mestrer sosial lek på en god måte kan 

komme til å velge det bort til fordel for annen type lek, eller de velges bort av sine 

jevnaldrende slik at de ikke får være med på leken i like stor grad som andre. Sosial lek kan 

være en komponent av sosial kompetanse, men det er ikke er fullstendig overlapp mellom 

disse to fenomenene (Coplan & Rubin, 1998). En studie av Rubin, Coplan, Fox og Calkins 

(1995) fant når de så på sammenhengen mellom emosjonsregulering, sosial atferd og sosial 

tilpasning at barn godt kan være svært sosiale uten at dette betyr at de er sosialt kompetente, 

dersom de også har reguleringsvansker. Likeledes fant de at barn kan leke lite sosialt uten at 

dette påvirker dem negativt i forhold til sosial tilpasning, dersom de ikke samtidig har vansker 

med emosjonsregulering. Siden barn med ADHD generelt ikke mangler interesse for sosial 

kontakt og lek med andre (Cordier et al., 2009; Nijmeier et al., 2008), antas sammenhengen 

mellom sosial lek og ADHD-symptomer her å reflektere vansker med denne typen lek, slik at 

de enten velger å ikke delta, eller ikke får være med. Det kan også tenkes at det reflekterer at 

disse barna blir værende kortere tid i hver aktivitet slik at leken ikke i samme grad får utviklet 

seg. Denne sammenhengen synes å reduseres ved høy IQ.  

Andre variabler som ble undersøkt i sammenheng med sosial lek, var ikke signifikant knyttet 

til variasjon i sosial lek. Imidlertid var det en tendens, dog ikke signifikant, til at ADHD-
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symptomer hos gutter førte til større effekt i negativ retning på sosial lek enn den gjorde hos 

jenter. Det kan dermed synes som om sosial lek er en mer robust ferdighet hos jenter enn hos 

gutter, hvor jenter i utgangspunktet leker mer sosial lek enn gutter, og denne leken blir mindre 

påvirket av ADHD-symptomer der de forekommer. 

At ODD-symptomer ikke er signifikant relatert til sosial lek i denne studien kan synes 

overraskende, da symptomer på atferdsforstyrrelse kunne tenkes å ha innvirkning på evne til å 

delta i sosial interaksjon med jevnaldrende. Indikasjoner på at atferdsvansker er knyttet til 

vansker i sosial lek er funnet, blant annet i et studie av Webster-Stratton og Lindsey (1999). 

Men trass og vanskelig atferd  som senere i barns utvilkling oppfattes som uvanlig og 

problematisk, er nok relativt vanlig i denne aldersgruppen. I denne studien er symptomer på 

vansker rapportert av foreldre mens det er barnehagen som har rapportert lekeatferden. 

Forekomst av slik atferd kan være innenfor normalområdet slik barnehagen oppfatter det, selv 

om foreldre rapporterer mye slik atferd hjemme. 

4.1.2 Herjelek 

Den endelige modellen besto av kjønn, ADHD-symptomer og alder, og forklarte 18,9 % av 

variasjonen på herjelek, men sammenhengen med alder var ikke statistisk signifikant. 

Herjelek var mer hyppig forekommende hos gutter enn hos jenter og ADHD-symptomer var 

positivt relatert til herjelek slik at barn med flere symptomer lekte mer herjelek enn de med 

færre symptomer. Det betyr at en gutt med gjennomsnittlig antall ADHD-symptomer vil ha en 

predikert skåre på 5.00 på herjelek, mens en gutt med symptomer tilsvarende 2 standardavvik 

over snittet, vil ha en predikert skåre på 5.40 på herjelek, på en skala som går fra 0 til 8. En 

jente med tilsvarende ADHD-symptomer vil til sammenlikning ha predikerte skårer på 

henholdsvis 3.39 og 3.79. 

Dette støtter antakelsen om at barn med mange ADHD-symptomer leker mer herjelek. 

Tilsvarende kjønnsforskjeller er funnet i de fleste kulturer, i flere arter pattedyr, og for lek 

med både foreldre og jevnaldrende (Pellegrini & Smith, 1998). Hvilken betydning har denne 

typen lek? I Coplan og Rubins studie (1998) fant de at herjelek målt med PPBS var negativt 

relatert til oppmerksomhetsspenn og sjenerthet, og sterkt positivt relatert til 

eksternaliseringsvansker. Herjelek var også positivt relatert til individuelt aktivitetsnivå. 

Deres funn støtter dermed funn fra denne undersøkelsen om at barn med mange ADHD-

symptomer vil leke mer herjelek.  En sterk positiv korrelasjon mellom herjelek og 
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eksternaliseringsvansker, kan gi grunn til bekymring for barn som driver mye med herjelek. 

Imidlertid hevder andre at også slik lek kan ha viktige funksjoner i barns liv og utvikling 

(Pellegrini, 2009; Pellegrini & Smith, 1998). Deprivasjonsstudier indikerer at når barn i en 

periode hindres i fysisk aktiv lek, vil de senere kompensere med økt fysisk aktivitet 

(Pellegrini & Smith, 1998). Lange perioder med deprivasjon fører til lengre og mer intense 

episoder med fysisk aktivitet. Tendensen til kompensering var spesielt sterk hos gutter. Dette 

tyder på at slik lek har en viktig funksjon for barn. Herjelek og annen fysisk aktiv lek er viktig 

for å utvikle fysisk styrke og utholdenhet (Pellegrini & Smith, 1998).  

Herjelek foregår sammen med andre og er slik sett relatert til sosiale ferdigheter. For at 

herjelek skal forbli lek og ikke for eksempel gå over i virkelig slåssing er det viktig at lekerne 

kommuniserer tydelig og forstår hverandres signaler på at ”dette er lek”. Pellegrini (2009) 

hevder at herjelek typisk er karakterisert av gjensidighet i roller, og selv-handikapping ved at 

den største og sterkeste lar den mindre store og sterke vinne ”slåsskampen” eller kappløpet i 

alle fall innimellom. På denne måten kreves det av lekerne de samme forutsetningene som i 

annen sosial lek, blant annet at de følger lekereglene om enighet, gjensidighet og turtaking. 

Dermed kan muligens også slik lek bidra til at barna lærer ferdigheter som er viktige i sosial 

interaksjon med andre, og slik fremme sosial kompetanse. En studie rapporterer at for 

skolebarn som er populære blant sine jevnaldrende, er herjelek signifikant positivt korrelert 

med evne til sosial problemløsning (Pellegrini, 1988). Hos disse barna var det ingen 

signifikante sammenhenger mellom herjelek og aggresjon eller antisosial atferd. Bildet var 

imidlertid annerledes hos barn som var upopulære blant sine jevnaldrende. Hos disse barna 

var det ingen signifikant korrelasjon mellom herjelek og evne til sosial problemløsning. 

Derimot var deres herjelek signifikant relatert til antisosial atferd, og endte oftere i aggressive 

handlinger. Både de populære og de upopulære barna drev imidlertid omtrent like mye med 

herjelek. For gruppen med sosialt godtfungerende barn kan man derfor anta at herjelek ikke 

behøver å gi grunn til bekymring, at det tvert imot kan være en kilde til glede, fysisk trening, 

og øving av sosiale ferdigheter. For de barna som ikke likes av sine jevnaldrende synes 

derimot ikke herjelek å være positivt da denne leken oftere ender i aggressive handlinger og 

samvarierer med antisosial atferd. Disse samvariasjonene sier imidlertid ingenting om 

årsaksforhold. Det kan være slik at mangelen på sosial kompetanse bidrar til at herjeleken 

ender i aggresjon for disse barna, og at dette også bidrar til at barna er upopulære blant sine 

jevnaldrende. 
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Så hva betyr dette for barn med mange symptomer på ADHD? Det er tidligere i denne 

oppgaven indikert at disse barna kan ha større vansker enn andre barn med forutsetningene for 

lek, blant annet å følge lekeregler som enighet og turtaking. Vansker med regulering av atferd 

og å følge andre barns signaler vil også kunne føre til at leken utarter seg fra lek til aggresjon. 

Det kan dermed hende at herjeleken hos disse barna oftere ender i aggresjon og at slik lek 

derfor ikke er et positivt element i barnas hverdag. Samtidig har en i denne studien funnet 

indikasjoner på at barn med ADHD leker mindre sosial lek enn andre barn, og dermed delvis 

kan gå glipp av den muligheten for læring av sosiale ferdigheter som denne leken gir. Utifra 

det Pellegrini (2009) sier kan en da kanskje tenke seg at herjelek kan være en alternativ 

lekeform som disse barna har en større indre motivasjon til å drive med, hvor de kan lære 

noen av de samme ferdighetene som gjelder generelt for interaksjon med andre. Herjelek kan 

være en viktig og naturlig form for utfoldelse for disse barna, da de har et relativt større behov 

for å være i aktivitet enn andre barn, og i mindre grad mestrer langvarige rolige aktiviteter. 

Imidlertid kreves det at leken ikke ender i negativ samhandling, dersom dette skal være 

positivt for lekerne, både for barna med ADHD og deres lekekamerater. Dette kan være en 

utfordring for barna med ADHD. En kan tenke seg at herjelek setter spesielt store krav til å 

kunne regulere seg selv på grunn av høy aktivering under leken, og at denne høye 

aktiveringen kan vanskeliggjøre den selvregulering som er nødvendig for å ikke gå ut over 

lekerammene.  

4.1.3 Alene-passiv, alene-aktiv og tilbakeholdende atferd 

Alene-passiv lek var kun relatert til alder og interaksjonen mellom ODD-symptomer og 

kjønn. Modellen forklarte 1,6 % av variasjonen i alene-passiv lek. Høyere alder var knyttet til 

mer alene-passiv lek. Det samme var ODD-symptomer hos jenter. Denne leken innebærer at 

barnet leker for seg selv og for eksempel bygger med klosser, tegner, maler eller utforsker 

ting. Hyppighet av denne typen lek var den samme uavhengig av ADHD-symptomer, empati 

og IQ, og det var heller ingen forskjell mellom kjønn annet enn når dette var knyttet til 

effekten av ODD-symptomer. Det er hevdet at denne typen lek ikke er knyttet til noen form 

for uheldig utvikling hos barn når det forekommer i denne alderen (Coplan & Rubin, 1998). 

Denne formen for lek er positivt assosiert med kompetent problemløsning både alene og i 

samarbeidsoppgaver, emosjonsregulering, og aksept blant jevnaldrende (Cheah, Nelson og 

Rubin, 2001). Den er videre assosiert med større oppmerksomhetsspenn, og å være mer 

vedvarende orientert mot oppgaver. Slik lek synes også å oppmuntres av førskolelærere da det 



45 

 

likner atferd som foregår på skolen, og det dessuten medfører ro i førskolegruppa (Cheah et 

al., 2001). 

Når det gjelder alene-aktiv lek var ingen av de inkluderte variablene signifikant relatert til 

denne typen lek. Dermed indikerer dette at denne typen lek hverken varierer med kjønn, alder, 

IQ, ODD-symptomer, ADHD-symptomer eller noen av de undersøkte interaksjonsvariablene. 

Denne typen lek måles i PPBS av to spørsmål som omhandler symbolsk lek alene. Da 

symbolsk lek i litteraturen antas å kreve et visst nivå av kognitiv utvikling, en evne til å 

forestille seg, eller dekontekstualisering, kan dette synes noe overraskende. Det var i denne 

studien antatt at barn med flere symptomer på ADHD vil drive mindre med symbolsk lek. 

Dette synes ikke å være tilfelle, i alle fall ikke når det gjelder å holde på med slik lek alene. 

En studie av Nelson, Hart og Evans (2008) fant at slik alene-lek blant 4-5-åringer var positivt 

korrelert med tegn på aggresjon, impulsivitet og umodenhet. Barn som drev mer med slik lek 

var mer distraherbare, og hadde problematiske forhold til jevnaldrende da de oftere ble aktivt 

ekskludert og avvist. Deres funn indikerer dermed at stor grad av slik lek kan gi grunn til 

bekymring for barn i denne alderen, at når symbolsk lek forekommer alene kan det være tegn 

på umodenhet eller andre fenomener som gjør det vanskelig eller ikke motiverende for barna 

å drive med slik lek sammen med andre. Resultatene i min studie støtter imidlertid ikke disse 

funnene fra Nelson et al. Utifra deres funn kunne en vente å finne at barn med mange 

symptomer på ADHD ville ha mer alene-aktiv lek da ADHD involverer impulsivitet og 

distraherbarhet. I min studie var symptomer på ADHD ukorrelert med symbolsk lek alene. 

Funn fra Nelson et al. om at mer slik lek er knyttet til umodenhet og aggressivitet, støttes 

heller ikke av mine funn, da IQ-skåre og ODD-symptomer heller ikke synes å være korrelert 

med alene-aktiv lek. 

Når det kommer til tilbakeholdende atferd ender en i denne studien opp med en modell som 

inkluderer kjønn, IQ og interaksjonen mellom kjønn og ODD-symptomer. Kjønn var likevel 

ikke signifikant relatert til tilbakeholdende atferd. Tilsammen forklarer modellen 2,6 % av 

tilbakeholden atferd. Tilbakeholdende atferd måles her ved spørsmål som dreier seg om å 

innta rollen som observatør, følge med på hva de andre gjør men ikke ta initiativ til å delta, 

forbli alene og ubeskjeftiget, og vandre rundt uten mål og mening. Resultatene tyder på at 

høyere IQ er knyttet til mindre tilbakeholdenhet. Høyere antall ODD-symptomer er knyttet til 

høyere andel slik atferd, men denne sammenhengen var ikke signifikant. Derimot var det en 

signifikant effekt av interaksjonen mellom kjønn og ODD-symptomer som indikerer at høyt 
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antall ODD-symptomer fører til større andel tilbakeholdende atferd hos jenter. Forskning på 

området indikerer at når tilbakeholdende atferd er hyppig forekommende kan det gi grunn til 

bekymring for barnet det gjelder. Tilbakeholdende atferd er positivt relatert til sjenerthet og 

negativt relatert til akademisk og sosial kompetanse (Coplan, Gavinski-Molina, Lagacé-

Séguin & Wichmann, 2001), og til vansker med emosjonsregulering (Rubin et al., 1995). 

Slike funn tyder på at tilbakeholdende atferd kan være en markør for sosial angst og 

internaliseringsvansker (Coplan & Rubin, 1998). Resultater fra min studie tyder på at 

tilbakeholdende atferd er forbundet med ODD-symptomer hos jenter og med lavere IQ.  

Kanskje er sammenhengen mellom mer tilbakeholdende atferd og lavere IQ knyttet til 

vansker med tolkning av sosiale regler og cues. Det er også en tendens til mer tilbakeholdende 

atferd hos guttene, men denne sammenhengen var altså ikke statistisk signifikant på et 0.05 

nivå.  

Det ble ikke funnet signifikante hovedeffekter av kjønn i forekomst på noen av de tre alene-

lek typene. Dette replikerer resultater fra andre studier som heller ikke har funnet dette 

(Coplan & Rubin, 1998).) Det har imidlertid vært vist at leketypene er ulikt relatert til andre 

variabler avhengig av kjønn (Coplan et al., 2001). For eksempel fant de at alene-passiv lek var 

oftere relatert til variabler knyttet til god tilpasning for jenter enn for gutter. Dette kan tyde på 

at denne typen lek har noe ulik betydning avhengig av kjønn. Selv om en i min studie ikke 

fant gjennomgående forskjeller i forekomst mellom gutter og jenter på noen av de tre alene-

lek typene i denne studien, fant man ulike effekter av ODD-symptomer for jenter og for gutter 

på to av de tre typene alene-lek/tilbakeholdende atferd. Resultatene indikerer at høyere antall 

ODD-symptomer er relatert til mer tilbakeholdende atferd og mer alene-passiv lek kun hos 

jenter. 

4.2 ADHD, empati og lek 

En ønsket i denne studien å undersøke om det er slik at ADHD-symptomer er relatert til 

empati og om dette i så fall medierer relasjonen mellom ADHD og sosial lek. Resultatene 

viste en signifikant negativ relasjon mellom ADHD-symptomer og empati slik det på forhånd 

var antatt. Dette tyder på at barn som har mange symptomer på ADHD, utviser lavere grad av 

empatisk atferd, noe som har vært vist tidligere (Cordier et al., 2010b). Korrelasjonen er 

imidlertid lav (r = -.10), noe som indikerer at ADHD-symptomer kun forklarer 1 % av 

variasjonen i empati, og at det dermed sannsynligvis er en rekke andre forhold som spiller inn 
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i forhold til i hvilken grad barn i denne alderen utviser empatisk atferd. Skåre på skalaen som 

målte empati var derimot ikke signifikant korrelert med sosial lek. Hypotesen om at barn med 

lavere grad av empati leker mindre sosial lek, fikk dermed ingen støtte av disse resultatene. 

Det synes da heller ikke slik at empati medierer effekten mellom ADHD-symptomer og sosial 

lek. Dette strider mot andre funn om at vansker i sosial lek er knyttet til mangel på 

utviklingsmessig adekvat nivå av empati (Cordier et al., 2010b) som fant at vansker i sosial 

lek var knyttet til mangel på utviklingsmessig adekvat nivå av empati. Barna med mange 

symptomer på ADHD i min studie, synes å leke mindre sosial lek, uavhengig av empati-skåre. 

Denne studien har imidlertid brukt helt andre mål både på lek og empati enn Cordier et al. 

gjorde. En mulig årsak til ulike funn kan være at en her har målt hvor hyppig forekommende 

en type lek er, og ikke direkte målt kvaliteten på leken. I Cordier et al. fant de ingen forskjell i 

tid brukt i sosial interaksjon mellom barn med ADHD og uten, men i intensitet og kvalitet på 

leken. 

4.3 Implikasjoner for praksis?  

Hva betyr så alt dette for barna med ADHD? Resultatene fra denne undersøkelsen tyder på at 

symptomer på ADHD allerede i førskolealder påvirker barnas lek. Når lek antas å være en 

viktig arena for utvikling og læring, trivsel og dannelse av vennskap og relasjoner til 

jevnaldrende, blir det nærliggende å spørre hva disse forskjellene i lek gjør for ADHD-barnas 

utvikling, trivsel, relasjoner og vennskapsforhold. Den relativt lavere graden av sosial lek som 

er funnet hos barna med symptomer på ADHD kan tyde på at dette er et område de strever 

spesielt med. Barn med ADHD har nok ikke mindre interesse for sosial kontakt, slik at når de 

leker mindre med andre kan det tyde på at de strever med det eller ikke får være med. 

Hvordan en skal forstå betydningen av økt grad av herjelek hos barn med mange symptomer 

på ADHD, kommer an på om denne leken antas å være god for barna med ADHD eller ikke. 

Betydningen av herjelek er i litteraturen på feltet noe motstridende, hvor noen ser på herjelek 

som mulighet for læring av sosiale ferdigheter, fysisk trening og glede (Pellegrini, 2009; 

Pellegrini & Smith, 1998) mens andre har forstått slik lek som assosiert med negative 

egenskaper og atferd hos barn (Coplan & Rubin, 1998). Når det gjelder slik lek hos barn med 

ADHD, antas det i denne oppgaven at fordi barna med ADHD antas å streve med 

forutsetningene for å mestre sosial lek, antas de og i større grad enn andre barn å streve med å 



48 

 

mestre herjeleken uten å gå ut over lekerammene, slik at herjeleken for disse barna muligens 

oftere ender i negativ samhandling med dem de leker med.  

Gjennom sosial lek antas barn å videreutvikle sosiale ferdigheter, slik at de som ikke mestrer 

det og som ikke får være med, ender i en ond sirkel hvor de ikke får samme muligheter til 

sosial utvikling som andre barn (Hughes, 2010). Å hjelpe barna å bryte slike onde sirkler, og å 

komme inn i gode sirkler i stedet, kan dermed være en god måte å bedre deres trivsel og 

utvikling, og bidra til å legge mulighetene til rette for et godt liv også i fremtiden. Det ansees 

derfor som viktig å undersøke de individuelle lekeferdighetene til barn med ADHD. Ved 

tilfeller hvor det aktuelle barnet strever, bør det settes inn tiltak. Mulige tiltak kan være 

voksenstøtte i sosiale situasjoner og lek, mindre grupper, å koble dem med gode lekepartnere, 

eller en kombinasjon av disse. Ofte får barn med ADHD hjelp og tiltak knyttet til faglig 

utvikling. Like viktig er det å sette inn tiltak for sosial og emosjonell utvikling, og dette bør 

gjøres allerede i førskolealder, for å hjelpe disse barna inn på gode utviklingsspor så tidlig 

som mulig. 

4.4 Styrker og begrensninger 

Styrkene ved denne studien er flere. Den er basert på et populasjonsbasert utvalg og ikke på et 

klinisk utvalg av barn med en definert diagnose. Dermed unngår man de seleksjonseffekter 

man finner i kliniske studier. Det er en stor gruppe barn som er undersøkt grundig i forhold til 

kliniske symptomer, og kjønnsfordelingen er noenlunde jevn tatt i betraktning av at både 

ADHD og ODD vanligvis er mer hyppig forekommende hos gutter enn hos jenter. Mange 

kliniske studier har ikke mulighet til å undersøke kjønnseffekter slik det er gjort her. Videre er 

det en styrke at mens symptomer på psykiske vansker er kartlagt gjennom intervju med 

foreldre, er lekeatferd kartlagt ved informasjon fra ansatte i barnehagen. Dermed unngår man 

skjevheter i data relatert til informant. Utvalget har også et begrenset aldersspenn, noe som 

innebærer at aldersrelaterte variasjoner ikke spiller inn i forståelsen av de relasjoner man 

finner. Disse styrkene bidrar til å feste lit til resultatene. 

Det er imidlertid noen svakheter og begrensninger ved denne studien. Noen av 

begrensningene omhandler selve instrumentet som er benyttet for å måle lek. Hvordan lek hos 

barn med ADHD skiller seg fra andre barns lek, ble undersøkt ved spørreskjema som ble 

besvart av personalet i barnehagen barnet gikk i. Spørsmålene besvares utifra hvor hyppig 
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barna driver med ulike typer lek. Spørsmålet om hvor hyppig barn driver med ulike typer lek 

er i seg selv interessant da lek kan være en kilde til utvikling og glede. Men like interessant er 

det å undersøke disse barnas evne til å delta i ulike typer lek, altså kvaliteten på denne leken. 

Det antas i denne studien at hyppighet til en viss grad reflekterer lekeevne. Når en for 

eksempel finner at barn med ADHD leker mindre sosial lek enn andre barn, antas det at dette 

beror på at de ikke mestrer denne leken så godt, og at de derfor ikke vil eller ikke får lov av 

andre barn til å bli med på leken. Selv om denne antakelsen støttes av annen forskning, hadde 

det vært svært interessant med flere mål på kvaliteten av disse barnas lek, for slik å forstå 

ennå mer av lekens funksjon og sammenhengen mellom denne og kognitiv og annen utvikling 

hos barnet. Det kan også innvendes mot denne antakelsen at det kan finnes andre plausible 

forklaringer på forskjeller i hyppighet mellom ulike typer lek. Alle kategoriene som ble 

benyttet for å måle lek var heller ikke like robuste, da minst to (tilbakeholdende atferd og 

alene-aktiv lek) hadde lavere alpha-verdi enn det som vanligvis ansees som akseptabelt. 

Bruken av slike uklare variabler kan vanskeliggjøre å finne sammenhenger med andre 

variabler gjennom statistiske analyser. Dette kan for eksempel være medvirkende årsak til at 

ingen av prediktorene viste seg å være signifikant assosiert med alene-aktiv lek. 

Det finnes også en del innvendinger mot bruken av stegvise regresjonsanalyser som ble brukt 

i denne studien. Innvendingene handler om at beslutningen om hvilke variabler som fjernes 

gjøres av statistikkprogrammet og kan være basert på svært små forskjeller i forklart varians 

mellom variablene. Dersom de uavhengige variablene deler forklart varians, vil variabelen 

som beholdes i analysen tilskrives den andelen forklart varians som den deler med den 

uavhengige variabelen som er fjernet (Tabachnik & Fidell, 2007). Denne metoden er 

imidlertid nyttig på et utforskende stadie hvor man er interessert i å undersøke effekten av en 

rekke variabler og interaksjonsvariabler på den avhengige variabel, slik en var i dette tilfellet. 

En annen svakhet ved denne studien dreier seg om generaliserbarhet av resultatene. En 

forsøkte i denne studien å belyse lek hos barn med ADHD. Men blant barna som var inkludert 

i denne studien var det få (om noen i det hele tatt) som formelt hadde fått diagnosen, da barna 

var svært unge i forhold til den alderen som er vanlig for å sette en slik diagnose. Selv om 

noen på dette tidspunktet tilfredsstilte forskningskriteriene for en diagnose eller en 

subterskeldiagnose, vet vi ikke hvem av disse som senere formelt vil ha så store vansker at 

hjelpeapparatet kontaktes og en formell diagnose kan settes. Dessuten har en undersøkt 

sammenhengen mellom symptomer på ADHD hos alle barna i dette utvalget, både de som var 
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i diagnosegruppen og de som ikke var det, og slik behandlet ADHD-symptomer som en 

kontinuerlig variabel. Dette syntes rimelig da få eller ingen av disse barna formelt har 

diagnosen, og en gruppeinndeling i så ung alder uansett blir noe usikkert. I tillegg hevder 

noen at ADHD bør betraktes som en kontinuerlig variabel heller enn en kategori. Det kan da 

likevel innvendes om det bør generaliseres fra denne gruppen til en gruppe barn som har hatt 

så store vansker at familien har kontaktet hjelpeapparatet og som formelt er gitt diagnosen 

ADHD. Kanskje er det slik at tendensene en har funnet i denne studien vil være ennå sterkere 

hos barn i gruppen med en formell diagnose, men dette må annen forskning svare på.  

Et annet tema som omhandler om en kan generalisere resultatene fra denne studien til den 

generelle populasjonen er knyttet til seleksjonsskjevhet i MoBa. MoBa har rekruttert kvinner 

fra de fleste større sykehus i Norge og har inkludert over 100.000 svangerskap (Nilsen et al., 

2009). Spørsmålet om generaliserbarhet handler her om at mer enn 55 % av de som fikk 

tilbud om å være med i undersøkelsen takket nei. Nilsen et al. (2009) konkluderte med at i 

utvalget i MoBa er det en overrepresentasjon av kvinner som bruker kosttilskudd, og en sterk 

underrepresentasjon av kvinner som er unge, enslige, røykere, som tidligere hadde fått to eller 

flere barn eller opplevd dødfødsler. De hevder på bakgrunn av sine undersøkelser at dette er et 

problem for å generalisere forekomsten av ulike variabler til populasjonen, men at dette ikke 

er et problem for å se på sammenhenger mellom ulike eksponeringsvariabler og utfall. 

ADHD-studiens utvalg har det vist seg ikke å skille seg vesentlig fra utvalget i MoBa, slik at 

en kan anta at de samme konklusjonene kan gjelde for utvalget brukt i denne studien.  

4.5 Konklusjon 

Lek reflekterer og påvirker barns utvikling, i tillegg til å være viktig for trivsel og dannelse av 

vennskapsforhold med jevnaldrende. Resultatene fra denne studien indikerer at symptomer på 

ADHD er knyttet til barns lekeatferd allerede i førskolealder. Symptomer på ADHD er 

assosiert med mindre sosial lek og mer herjelek. Dette kan indikere at barn med ADHD har 

færre muligheter til å delta på den viktige arenaen for utvikling som sosial lek er. Mer 

herjelek antas her ikke å kunne demme opp for denne effekten, da vi antar barn med ADHD 

strever med å leke herjelek som ikke går utover lekerammene. I denne studien er det brukt 

mål på hyppighet av lek. Like viktig vil det være å undersøke kvaliteten på disse barnas lek, 

for å få større forståelse for hva de kan trenge hjelp til. Som ved alle slike undersøkelser av 

sammenhenger mellom variabler i et stort utvalg, vil det være store individuelle forskjeller i 
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hvordan disse sammenhengene kommer til uttrykk hos den enkelte. Noen vil antakelig mestre 

lek ganske bra, mens andre vil streve mer. Lek bør derfor være et område som vurderes og 

hvor det bør settes inn tiltak der hvor en finner at det aktuelle barnet strever, for å gi barnet 

gode muligheter for utvikling og trivsel. 



52 

 

 



53 

 

Litteraturliste 

 

Achenbach, T. M. (1992). Manual for the Child Behavior Checklist/2-3 and 1992 profile.

  Burlington, VT: Department of Psychiatry, University of Vermont. 

Alessandri, S. M. (1992). Attention, play, and social behavior in ADHD preschoolers. Journal

  of Abnormal Child Psychology, 20, 289-302. doi: 10.1007/BF00916693 

American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and statistical manual of mental 

  disorders: DSM-IV-TR (4. utg.). Washington, DC: American Psychiatric Association. 

Armstrong, M. B. & Nettleton, S. K. (2004). Attention Deficit Hyperactivity Disorder and

  preschool children. Seminars in Speech and Language, 35, 225-232. doi: 10.1055/s

 -2004-833670 

Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions:

  Constructing a unifying theory of ADHD. Psychological Bulletin, 121, 65-94. doi:

   10.1037/0033-2909.121.1.65   

Barkley, R. A. (2006a). Associated cognitive, developmental and health problems. In R. A

  Barkley (red.), Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A handbook for diagnosis

  and treatment (3.utg, s. 122-183). New York: Guilford Press. 

Barkley, R. A. (2006b). A theory of ADHD. In R. A Barkley (red.), Attention-Deficit 

  Hyperactivity Disorder: A handbook for diagnosis and treatment (3.utg. s. 297-336)

  New York: Guilford Press. 

Barkley, R. A. (2006c). Primary Symptoms, diagnostic criteria, prevalence, and gender 

  differences. In R. A Barkley (red.), Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A 

  handbook for diagnosis and treatment. (3.utg., s. 76-121,) New York:  

  Guilford Press. 

Berk, L. E. (2009). Child Development (8. utg.). Boston: Pearson. 

Biederman, J., Monuteaux, M. C., Mick, E., Spencer, T., Wilens, T., Silva, J. M., … Faraone,

  S. V. (2006). Young adult outcome of attention deficit hyperactivity disorder: a 



54 

 

  controlled 10-year follow-up study. Psychological Medicine, 36, 167-179. 

  doi:10.1017/S0033291705006410 

Campbell, S. B., Szumowski, E.K., Ewing, L. J. Gluck, D. S. & Breaux, A. M. (1982). A

  multidimensional assessment of parent-identified behavior problem toddlers. Journal

  of Abnormal Child Psychology, 10, 569-592. doi: 10.1007/BF00920755  

Chea, C. S. L., Nelson, L. J. & Rubin, K. H. (2001) Non-social play as a risk factor in social

  and emotional development. I A. Göncü & E. Klein (red.) Children in play, story, and

  school (s. 39-71). New York: The Guilford Press. 

Cielinski, K. L, Vaughn, B. E., Seifer, R. & Contreras, J. (1995). Relations among sustained

  engagement during play, quality of play, and mother-child interaction in samples of

  children with Down syndrome and normally developing toddlers. Infant Behavior and

  Development, 18, 163-176. doi: 10.1016/0163-6383(95)90046-2 

Connor, D. F., Steeber, J. & McBurnett, K. (2010). A review of attention-deficit/hyperactivity

  disorder complicated by symptoms of oppositional defiant or conduct disorder. 

  Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 31, 427-440. doi:  

  10.1097/DBP.0b013e3181e121bd 

Coplan, R. J., Gavinski-Molina, M., Lagacé-Séguin, D. G. & Wichmann. C. (2001).  When

  girls versus boys play alone: Nonsocial play and adjustment in kinderkarten. 

  Developmental Psychology, 37, 464-474. doi: 10.1037/0012-1649.37.4.464  

Coplan, R. J. & Rubin, K.H. (1998). Exploring and assessing nonsocial play in the preschool:

  The development and validation of the Preschool Play Behavior Scale. Social

 Development, 7, 72-91. doi: 10.1111/1467-9507.00052 

Coplan, R. J., Rubin, K. H, & Findlay, L. (2006). Social and nonsocial play. I D. P. Fromberg

  og D. Bergen (red.). Play from Birth to Twelve: Contexts, Perspectives, and Meanings

  (2.utg., s. 75-86).  New York: Routledge. 

Cordier, R., Bundy, A., Hocking, C. & Einfeld, S. (2009). A model for play-based 

  intervention for children with ADHD. Australian Occupational Therapy Journal, 56,

  332-340. doi: 10.1111/j.1440-1630.2009.00796.x 

http://dx.doi.org/10.1016/0163-6383(95)90046-2
http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0012-1649.37.4.464


55 

 

Cordier, R., Bundy, A., Hocking, C. & Einfeld, S. (2010a). Comparison of the play of 

  children with attention deficit hyperactivity disorder by subtypes. Australian 

  Occupational Therapy Journal, 57, 137-145. doi: 10.1111/j.1440-1630.2009.00821.x 

Cordier, R., Bundy, A., Hocking, C. & Einfeld, S. (2010b). Empathy in the play of children

  with attention deficit hyperactivity disorder. Occupation, Participation and Health,

  30, 122-132. 10.3928/15394492-20090518-02 

 

Costello, A. B. & Osborne, J. W. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: four

  recommendations for getting the most from your analysis. Practical Assessment,

  Research & Evaluation, 10(7), 1-9. Hentet fra http://pareonline.net/pdf/v10n7.pdf 

Crick, N. R. & Dodge, K. A. (1994). A review and reformulation of social information 

 -processing mechanisms in children’s social adjustment. Psychological Bulletin, 115,

  74-101. doi: 10.1037/0033-2909.115.1.74 

Denham, S. A., Blair, K. A., DeMulder, E., Levitas, J., Sawyer, K., Auerbach-Major, S. &

  Queenan, P. (2003). Preschool emotional competence: pathway to social competence?

  Child Development, 74, s 238-256. doi: 10.1111/1467-8624.00533 

Dreyer. B. P. (2006). The diagnosis and management of attention-deficit/hyperactivity 

  disorder in preschool children: The state of our knowledge and practice. Current

  Problems in Pediatric and Adolescent Health Care, 36, 6-30. doi:  

  10.1016/j.cppeds.2005.10.001 

DuPaul, G. J., McGoey, K. E., Eckert, T. L. & VanBrakle, J. (2001). Preschool children with

  attention-deficit/hyperactivity disorder: impairments in behavioral, social, and school

  functioning. Journal of the American Academy Child and Adolescent Psychiatry, 40,

  508–515. doi: 10.1097/00004583-200105000-00009 

Egger, H. L. & Angold, A (2004). The Preschool Age Psychiatric Assessment (PAPA): a

  structured parent interview for diagnosing psychiatric disorders in preschool children.

  I R. DelCarmen-Wiggins & A. Carter (red.). Handbook of Infant, Toddler, and 

  Preschool Mental Assessment. Hentet fra      

  http://gsms.duhs.duke.edu/pubs/papachapter.pdf 

http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-2909.115.1.74
http://psycnet.apa.org/doi/10.1097/00004583-200105000-00009


56 

 

Egger, H. L. & Angold, A. (2006). Common emotional and behavioral disorders in preschool

  children: presentation, nosology, and epidemiology. Journal of Child Psychology and

  Psychiatry, 47, 313–337. doi: 10.1111/j.1469-7610.2006.01618.x 

Egger, H. L., Erkanli, A., Keeler, G., Potts, E., Walter, B. K., & Angold, A. (2006). Test 

 -retest reliability of the Preschool Age Psychiatric Assessment (PAPA). Journal of the

  American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 45, 538-549. doi: 

  10.1097/01.chi.0000205705.71194.b8 

Egger, H. L., Kondo, D. & Angold, A. (2006). The epidemiology and diagnostic issues in

  preschool attention-deficit/hyperactivity disorder: A review. Infants & Young 

  Children, 19, 109-122.  

Fenson, L. (1986). The developmental progression of play. I A. W. Gottfried & C.C. Brown

  (red.), Play interactions: The contribution of play materials and parental involvement

  to children’s development: proceedings of the Eleventh Johnson & Johnson Pediatric

  Round Table  (s. 53-66). Lexington, Mass: Lexington Books. 

Fromberg, D. P. (2002). Play and meaning in early childhood education. Boston: Allyn &

  Bacon.  

Fromberg, D. P. & Bergen, D. (2006). Introduction. I D. P. Fromberg og D. Bergen (red.),

  Play from birth to twelve: Contexts, perspectives and meanings (2.utg. s. xv-xxi).

  London: Routledge. 

Garner B. P. & Bergen, D. (2006). Play development from birth to age four. I D. P. Fromberg

  og D. Bergen (red.), Play from birth to twelve: Contexts, perspectives and meanings

  (2.utg.  s. 3-12). London: Routledge. 

Gershon, J. (2002). A meta-analytic review of gender differences in ADHD. Journal of 

  Attention Disorders, 5, 143-154. doi: 10.1177/108705470200500302 

Graham, J. W. (2009). Missing data analysis: making it work in the real world. Annual 

  Review of Psychology, 60, 549-576. doi: 10.1146/annurev.psych.58.110405.085530 



57 

 

Greenhill, L. L., Posner, K., Vaughan, B. S., Kratochvil, C. J. (2008). Attention Deficit 

  Hyperactivity Disorder in Preschool Children. Child and Adolescent  

  Psychiatric Clinics of North America. 17, 347-366. doi: 10.1016/j.chc.2007.11.004 

Howes. C. & Matheson, C. C. (1992). Sequences in the development of competent play with

  peers: Social and social pretend play. Developmental psychology, 28, 961-974. 

 doi: 10.1037/0012-1649.28.5.961  

Howitt, D. & Cramer, D. (2008). Introduction to Statistics in Psychology (4.utg.). Harlow,

  England: Pearson Education Limited 

Hoza, B. (2007). Peer functioning in children with ADHD. Journal of Pediatric Psychology,

  32, 655-663. doi: 10.1093/jpepsy/jsm024 

Hughes, F. P. (1991). Children, play and development. Boston: Allyn and Bacon 

Hughes, F. P. (2010). Children, play and development (4.utg.). Los Angeles: SAGE. 

Kaplan, A. & Adesman, A. (2011). Clinical diagnosis and management of attention deficit

  hyperactivity disorder in preschool children. Current Opinion in Pediatrics, 23, 684

 -692. doi: 10.1097/MOP.0b013e32834cbbba 

Lahey, B.B., Pelham, W. E., Loney, J., Kipp, H., Ehrhardt, M. A. & Lee, S.S., … Masetti, G.

  (2004). Three-year predictive validity of DSM-IV Attention Deficit Hyperactivity

  Disorder in children diagnosed at 4-6 years of age. American Journal of Psychiatry,

  161, 2014-2020. doi: 10.1176/appi.ajp.161.11.2014 

Lahey, B. B., Pelham, W. E., Stein, M. A., Loney, J., Trapani, C., Nugent, K., … Baumann,

  B. (1998). Validity of DSM-IV Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder for younger

  children. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 37,

  695-702. doi: 10.1097/00004583-199807000-00008 

Lederer, S. H. (2002). Collaborative pretend play: from theory to therapy. Child Language

  Teaching and Therapy, 18. doi: 10.1191/0265659002ct237oa 

Leipold, E. E. & Bundy, A. C. (2000). Playfulness in children with attention deficit 

  hyperactivity disorder. The Occupational Therapy Journal of Research. 20(1), 61-82.

http://dx.doi.org/10.1016/j.chc.2007.11.004
http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0012-1649.28.5.961
http://dx.doi.org/10.1097/00004583-199807000-00008


58 

 

  Hentet fra          

  http://search.proquest.com/docview/220301933/fulltextPDF?accountid=14699 

Levy, F., Hay, D. A., McStephen, M., Wood, C. & Waldman, I. (1997). Attention-Deficit

  Hyperactivity Disorder: A category or a continuum? Genetic analysis of a large-scale

  twin study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry,

  36, 737-744. doi: 10.1097/00004583-199706000-00009 

Lifter, K., Foster-Sanda, S., Arzamarski, C, Briesch, J. & McClure, E. (2011). Overview of

  play: its uses and importance in early intervention/early childhood special education.

  Infants & Young Children, 24, 225-245. doi: 10.1097/IYC.0b013e31821e995c 

Mahone, E. M., Hagelthorn, K. M., Cutting, L. E., Schuerholz, L. J., Pelletier, S. F., Rawlins,

  C., … Denckla, M. B. (2002). Effects of IQ on executive function measures in 

  children with ADHD. Child Neuropsychology: A Journal on Normal and Abnormal

  Development in Childhood and Adolescence, 8, 52-65. doi: 10.1076/chin.8.1.52.8719 

 

McCune-Nicolich, L. & Fenson L. (1984) Methodological issues in studying early pretend

  play. I T. D. Yawkey og A. D. Pellegrini (red.) Child’s Play: Developmental and

  Applied (s. 81-104). Hillsdale, N. J.: Lawrence Erlbaum Associates. 

Mellou, E. (1994). The values of dramatic play in children. Early Child Development and

  Care, 104, 105-114. doi: 10.1080/0300443941040109 

Nelson, L. J., Hart, C. H. & Evans, C. A. (2008). Solitary-functional play and solitary pretend

  play: another look at the construct of solitary-active behavior using playground 

  observations. Social Development, 17, 812-831. doi: 10.1111/j.1467  

 -9507.2008.00470.x 

Nijmeier, J. S., Minderaa, R. B., Buitelaar, J. K., Mulligan, A., Hartman, C. A. & Hoekstra, P.

  J. (2008). Attention-deficit/hyperactivity disorder and social dysfunctioning. Clinical

  Psychology Review, 28, 692-708. doi: 10.1016/j.cpr.2007.10.003 

Nilsen, R. M., Vollset, S. E., Gjessing, H. K., Skjærven, R., Melve, K., Schreuder, P., …

  Magnus, P. (2009). Self-selection and bias in a large prospective pregnancy cohort in

http://dx.doi.org/10.1097/00004583-199706000-00009
http://dx.doi.org/10.1016/j.cpr.2007.10.003


59 

 

  Norway. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 23, 597-608. doi: 10.1111/j.1365

 -3016.2009.01062.x 

Olofsson, B. K. (1990). En teori om lek. Nordisk Psykologi. 42 (2), 81-96. 

Olofsson, B. K. (1993). I lekens verden. Oslo: Pedagogisk Forum. 

Pallant, J. (2007). SPSS survival manual: A step-by-step guide to data analysis using SPSS

  version 15. Maidenhead: McGraw-Hill; Open University Press 

Parham, L. D. (2008). Play and occupational therapy. I: L. D. Parham og L. S. Fazio (red.)

  Play in Occupational Therapy for Children (s.3-39). Hentet fra http://ac.els 

 -cdn.com/B9780323029544100017/3-s2.0-B9780323029544100017  

 -main.pdf?_tid=c0c41588-16fb-11e2-b16f      

 -00000aab0f27&acdnat=1350328310_1fa95eb41259ac67b4cbf2b13dbeffa6 

Parten, M. (1932). Social participation among pre-school children. The Journal of Abnormal

  and Social Psychology, 27, 243-269. doi: 10.1037/h0074524  

Pellegrini, A. D. (1988). Elementary-school children’s rough-and-tumble play and social

  competence. Developmental Psychology, 24,  802-806. doi: 10.1037/0012 

 -1649.24.6.802 

Pellegrini, A. D. (2009). The Role of Play in Human Development. New York: Oxford 

  University Press. 

Pellegrini, A. D. & Smith, P. K. (1998). Physical activity play: The nature and function of a

  neglected aspect of play. Child Development, 69, 577-598. doi: 10.1111/j.1467 

 -8624.1998.tb06226.x 

Piaget, J. (1962). Play, dreams and imitation in childhood. New York: W. W. Norton 

Piaget, J. & Inhelder, B. (1969). The psychology of the child. London: Routledge & Kegan

  Paul. 

Poresky, R. H (1990). The Young Children’s Empathy Measure: Reliability, validity and

  effects of companion animal bonding. Psychological Reports, 66, 931-936. doi: 

  10.2466/PR0.66.3.931-936  

http://ac.els/
http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0074524
http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0012-1649.24.6.802
http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0012-1649.24.6.802


60 

 

Robinson, C. C., Anderson, G. T., Porter, C. L., Hart, C. H & Wouden-Miller, M. (2003).

  Sequential transition patterns of preschoolers’ social interactions during child 

 -initiated play: Is parallel-aware play a bidirectional bridge to other play states? Early

  Childhood Research Quarterly 18, 3–21. doi: 10.1016/S0885-2006(03)00003-6 

Roid, G. H. (2003). Stanford-Binet Intelligence Scales, Fifth Edition, Technical Manual.

  Itasca, IL: Riverside Publishing. 

Rothbart, M. K., Ahadi, S. A. & Hershey, K. L. (1994). Temperament and social behavior in

  childhood. Merril Palmer Quarterly: Journal of Developmental Psychology, 40(1),

  21-39. 

Routh, D. K., & Schroeder, C.S. (1976). Standardized playroom measures as indices of 

  hyperactivity. Journal of Abnormal Child Psychology, 4, 99-207. doi:  

  10.1007/BF00916522 

Rubin, K. H. (1986). Play, peer interaction, and social development. I A.W. Gottfried & C. C.

  Brown (red.). Play interactions: The contribution of play materials and parental

  involvement to children’s development: proceedings of the Eleventh Johnson & 

  Johnson Pediatric Round Table (s. 163-174). Lexington, Mass: Lexington Books. 

Rubin, K. H., Bukowski, W. M. & Parker, J. G. (2006). Peer interactions, relationships and

  groups. I  N. Eisenberg (red.), Handbook of Child Psychology, Vol 3: Social, 

  emotional and personality development (6.utg. s. 571-645). Hoboken, N. J.: John

  Wiley & Sons. 

Rubin, K. H., Coplan, R. J., Fox, N. A. & Calkins, S. (1995). Emotionality, emotion 

  regulation, and preschoolers’ social adaptation. Development and Psychopathology, 7,

  49-62. doi: 10.1017/S0954579400006337 

Russ, S. (2004). Play in child development and psychotherapy: Toward empirically supported

  practice. Mahwah, N. J.: Lawrence Erlbaum. 

Rutter, M., Kim-Cohen, J. & Maughan, B. (2006). Continuities and discontinuities in 

  psychopathology between childhood and adult life. Journal of Child Psychology and

  Psychiatry, 47, 276-295. doi: 10.1111/j.1469-7610.2006.01614.x 

http://dx.doi.org/10.1016/S0885-2006(03)00003-6
http://dx.doi.org/10.1017/S0954579400006337


61 

 

Ruud, E. B. (2010). Jeg vil også være med!: Lekens betydning for barns trivsel og sosiale

  læring i barnehagen. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 

Shapiro, E. G., Hughes, S. J., August, G. J. & Bloomquist, M. L. (1993). Processing of 

  emotional information in children with attention-deficit hyperactivity disorder. 

  Developmental Neuropsychology, 9, 207-224. doi: 10.1080/87565649309540553 

Spencer, T. J., Biederman, J. & Mick, E. (2007). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder:

  Diagnosis, lifespan, comorbidities, and neurobiology. Journal of Pediatric 

  Psychology, 32, 631–642. doi: 10.1093/jpepsy/jsm005 

 

Tabachnik, B. G. & Fidell, L. (2007). Using multivariate statistics (5.utg.).  Pearson: Boston 

Taylor, E. & Sonuga-Barke, E. (2008). Disorders of attention and activity. I M. Rutter, D.

  Bishop. D. Pine, S. Scott, J. Stevenson, E. Taylor & A. Thapar (red.), Rutter’s Child

  and Adolescent Psychiatry (5.utg, s.521-542). Malden, Mass.: Blackwell Pub. 

Trawick-Smith, J. (2006).  Social play in school. I D. P. Fromberg og D. Bergen (red.). Play

  from birth to twelve: Contexts, perspectives and meanings (2.utg., s. 173-180). 

  London: Routledge. 

Webster-Stratton, C. & Lindsay, D. W. (2010). Social competence and conduct problems in

  young children: issues in assessment. Journal of Clinical Child Psychology, 28, 25

 -43. doi: 10.1207/s15374424jccp2801_3 

WHO (2009). ICD-10: Psykiske lidelser og atfærdsmessige forstyrrelser: Klassifikation og

  diagnostiske kriterier. København: Munksgaard. 

Wichstrøm, L., Berg-Nielsen, T. S., Angold, A., Egger, H. L., Solheim, E. & Sveen, T. H.

  (2011). Prevalence of psychiatric disorders in preschoolers. The Journal of Child

  Psychology and Psychiatry, 53, 695-705. doi: 10.1111/j.1469-7610.2011.02514.x 

Wilkes, S., Cordier, R., Bundy, A., Docking, K. & Munro, N. (2011). A play-based 

  intervention for children with ADHD: A pilot study. Australian Occupational 

  Therapy Journal, 58, 231-240. doi: 10.1111/j.1440-1630.2011.00928.x 



62 

 

Youngblade, L. & Dunn, J. (1995). Individual differences in young children’s pretend play

  with mother and sibling: Links to relationships and understanding of other people’s

  feelings and beliefs. Child Development, 66, 1472-1492. DOI: 10.1111/j.1467 

 -8624.1995.tb00946.x 

 

 

 



63 

 

Vedlegg  

Vedlegg 1 

Preschool Play Behavior Scale (PPBS), organisert etter kategori. Utviklet at Coplan og Rubin 

(1998), oversatt versjon. 

      Aldri Nesten aldri    Noen ganger    Ofte    Svært ofte 

          0        1     2        3         4 

        

Faktor 1: sosial lek.  

Ledd 1: Snakker og lager lyder til andre barn når de leker 

Ledd 5: Leker late-som-om-lek sammen med andre barn 

Ledd 6: Deltar i gruppeleker (sisten, bro-bro-brille) 

Ledd 10: Leker sammen med andre barn, ikke bare ved siden av. 

Ledd 15: Tar del i aktiv samtale med andre barn under leken. 

Ledd 16: Engasjerer seg i fantasilek med andre barn. 

Faktor 2: alene-passiv 

2: Leker for seg selv og utforsker ting eller leker 

8: Leker alene, bygger ting med klosser eller andre leker. 

14: Leker for seg selv, tegner, maler eller legger puslespill 

17: Leker alene, utforsker ting og prøver å finne ut hvordan de virker 

Faktor 3: herjelek 

3: Leker herjeleker med andre barn 

13: Tar del i leke- og tulle-slåssing med andre barn 

Faktor 4: tilbakeholdende 

4: Inntar rollen som observatør eller tilskuer. 

9: Vandrer rundt uten mål og mening. 

12: Ser på eller følger med på hva andre barn gjør, men uten å ta initiativ til å delta. 

18: Forblir alene og ubeskjeftiget, kanskje bare stirrer ut i luften. 

Faktor 5: alene-aktiv 

7: Holder på med late-som-om-lek for seg selv. 

11: Leker fantasilek, men ikke sammen med andre barn. 
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Vedlegg 2 

Empatiskalaen i norsk oversettelse (utviklet av Rothbart, Ahadi og Hershey (1994) som en 

tilleggsskala til Children’s Behavior Questionnaire (CBQ). 

             Utsagnet passer 

          <- Dårlig      Bra-> 

Mitt barn: 1 2 3 4 5 6 7 

…er sensitiv for andres følelser 

       …blir ute av seg når foreldrene er i dårlig humør 

       …blir ute av seg når han/hun ser et dyr som er skadet 

       …blir bekymret når foreldrene er ute av seg 

       …oppfatter med en gang hvordan andre mennesker har det 

       …blir ute av seg dersom han/hun tror en annen er blitt skadet 

       …blir ute av seg ved fortellinger der noen blir skadet eller dør 

       …blir ikke veldig ute av seg når foreldrene er i dårlig humør 

       ..blir vanligvis ikke forstyrret når andre barn er ute av seg 

       …blir påvirket av andre menneskers ansiktsuttrykk 

       …ser fornøyd ut når andre mennesker er glade 

       …er ikke veldig sensitiv for andre menneskers humør 

       …gråter sjelden eller blir ute av seg når han/hun ser en trist historie på tv eller  
i en bok 

      …blir glad når det går godt for personer i fortellinger på TV eller i en bok               
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Vedlegg 3 

Scree plot fra faktoranalysen på PPBS 

 

 


