
 

Barn og utelek  

 
En studie av utelek og kvaliteter ved 

utendørskonteksten, og hvilken betydning 
det har for utvikling av eksternaliserende- og 

prososial atferd hos barnehagebarn 
 
 

Lene Helland 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hovedoppgave ved Psykologisk institutt 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet  

 
UNIVERSITETET I OSLO  

 
24. april 2013 

 

 



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Lene Helland 

2013 

Barn og utelek: En studie av utelek og kvaliteter ved utendørskonteksten, og hvilken 

betydning det har for utvikling av eksternaliserende- og prososial atferd hos barnehagebarn. 

Lene Helland 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

 

http://www.duo.uio.no/


III 
 

Sammendrag 

Forfatter: Lene Helland 

Tittel: Barn og utelek: En studie av utelek og kvaliteter ved utendørskonteksten, og hvilken 

betydning det har for utvikling av eksternaliserende- og prososial atferd hos barnehagebarn. 

Veiledere: Anne Inger Helmen Borge og Nikolai Czajkowski 

Bakgrunn: Så mange som 9 av 10 norske barn mellom 1-5 år går i barnehage. Regjeringen er 

opptatt av at kvaliteten i barnehagene skal være best mulig, slik at barnehagen blir et sted 

hvor barnas utvikling kan stimuleres i en positiv retning. Men hva er god kvalitet? Denne 

studien fokuserer på utelek og ulike kvaliteter ved utendørskonteksten i barnehagen, og 

hvilken betydning det har for utvikling av eksternaliserende- og prososial atferd hos 

barnehagebarn. Spørsmålene som stilles er om utetid, standarden på uteområdet i barnehagen 

og hvor vidt barnehagen har et høyt fokus på å være ute i naturen er med på å predikere 

eksternaliserende- og prososial atferd. Betydningen av barnehagenes fokus på natur tillegges 

størst vekt i oppgaven. Det undersøkes om de eventuelle forskjellene mellom barna som har 

gått i barnehager med og uten fokus på natur vedvarer de første årene etter skolestart. 

Metode: Oppgaven presenterer en kvantitativ studie, hvor allerede innsamlede data ble stilt til 

rådighet fra prosjektet ”The matter of the first friendship”, som er utført ved Universitetet i 

Oslo. Som en forlengelse av prosjektet, ble det til denne studien samlet inn ytterligere data om 

kvaliteter i barnehagene. Det benyttes hierarkisk multippel regresjon for å undersøke hvilke 

faktorer som predikerer eksternaliserende- og prososial atferd. Utviklingen etter skolestart blir 

undersøkt ved å måle barnegruppenes gjennomsnittlige atferd etter ett, to og tre år på skole. 

T-tester utføres for å teste for signifikante forskjeller mellom gruppene etter ett års skolegang. 

Resultater: Barna som leker mye ute på et område med høy standard, utviser mindre grad av 

eksternaliserende atferd. Symptomer på eksternaliserende atferd reduseres også av at det er 

høy kvalitet på personalet og at barna gis rett til å medvirke i barnehagens virksomhet. Graden 

av prososial atferd er større hos barna som leker mye ute i naturlige omgivelser, og / eller som 

går i barnehager som har et uteområde med god standard. Forskjellene i prososial atferd 

mellom barna som har gått i barnehager med et høyt fokus på natur og ikke, ser ut til å 

vedvare etter at barna har begynt på skolen. Det diskuteres hvor vidt resultatene var som 

forventet og hvilke mekanismer som kan forklare sammenhengene. Det argumenteres for at 

det er kombinasjonen mellom fysiske og sosiale trekk ved omgivelsene som er virkningsfulle. 
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INNLEDNING 

Barnehagenes historie og utviklingen av fokus på kvaliteten på barnehagenes uteområde 

Det har vært en omfattende utbygging av barnehager siden 1960-årene, da det ble mer og mer 

vanlig at også mødre gikk ut i lønnet arbeid utenfor hjemmet. Etterkrigstidens pedagogiske 

tenkning og praksis var preget av økt oppmerksomhet ovenfor viktigheten av barns 

utfoldelses- og utforskningstrang (Kampmann, 1994). Utendørs lekeplasser, kjennetegnet av 

strukturerte lekeapparater bygd på asfalt, grus og gress, ble utviklet for å møte dette behovet 

hos barna. Formålet med lekeplassen var å skape et rom for barna å utfolde seg på, og slik 

stimulere utforskningstrangen og muligens også hindre problematferd. Samtidig skulle 

lekeredskapene bidra til barnas utvikling av fysiske og mentale ferdigheter og evne til å 

samarbeide og følge regler. De fysiske rammene ute skulle være et hjelpemiddel i et 

pedagogisk prosjekt, hvor målet var at barnet skulle tilegne seg kompetanse (Kampmann, 

1994).            

 Med fremveksten av behovet for barnehager har det blitt en økende interesse for 

kvaliteten på barnehagen og rollen den spiller i barns utvikling. Blant annet startet ”National 

Institute of Child Health and Human Development” (NICHD) i USA ”the Study of Early 

Child Care and Youth Development”, hvor over 1000 barn har blitt fulgt opp fra fødsel til 

ungdomsalder. Studien startet i 1991 og pågår fortsatt. Her har de forsket på amerikanske 

barnehagers kvalitet og betydning for barnas fysiske og mentale utvikling (NICHD, 2006). 

Det har vært fokus på kvaliteter som egenskaper ved personalet og relasjonen mellom 

personal og barn, men også barnehagenes fysiske omgivelser inne og ute er blitt studert 

(NICHD, 2006). Adekvate og velutstyrte lekerom og uteområder har blitt assosiert med god 

kvalitet (Zachrisson, Lekhal & Schjølberg, 2010). Forskningen har bidratt til å understreke 

utendørskonteksten i barnehagen som en potensiell kvalitetsvariabel med mulig innvirkning 

på barnas utvikling.           

 I Norge kom Kunnskapsdepartementet i 2006 med en egen veileder for hvordan 

barnehagenes utearealer best kan utformes. Der vektlegges fortrinnene utemiljøet har 

sammenlignet med innemiljøet. Veilederen er videre opptatt av at det er spesifikke fordeler 

ved lek i naturlige omgivelser, sammenlignet med lek på tradisjonelle lekeplasser. De skriver 

blant annet at ”Ferdigproduserte lekeapparater kan stimulere grovmotoriske aktiviteter, men 

ikke erstatte naturens utfordringer som for eksempel klatretrær eller terrengformasjoner.” 
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(Kunnskapsdepartementet, 2006, desember, s. 19). Til tross for dette har gjerne uteområdet i 

de norske barnehagene båret preg av pakkeløsninger fra landskapsarkitekter og 

lekeapparatprodusenter, som har bidratt til å skape et stereotypt bilde av uteområdet i 

barnehagene (Buaas, 2009). Litteraturen og forskning Kunnskapsdepartementet viser til i sin 

veileder, ser ut til å antyde at disse løsningene kan hindre barna i få utnytte sitt fulle 

utviklingspotensial.          

 En type barnehage som skiller seg fra det stereotype bildet, og som det har vært en økt 

tilvekst av i Norge gjennom de siste tiårene, er natur- og friluftsbarnehagen. Den første norske 

natur- og friluftsbarnehagen ble startet i 1987, og fra 1999-2005 skjedde det en 10-dobling av 

denne typen barnehager (Lysklett, 2005). Det finnes enda ingen offentlige krav til hva som 

skal til for å kunne kalle seg en natur- og friluftsbarnehage. Lysklett (2005) har etter en 

undersøkelse av de norske naturbarnehagene allikevel kommet frem til noen hovedtrekk ved 

disse barnehagene: De ligger som oftest i eller nær flotte naturområder og de ønsker at barna 

skal lære om naturen og få gode naturopplevelser. De er mye ute, uansett årstid og vær, på et 

fast referanseområde, og dette området ligger gjerne i skogen.    

 Utviklingen av den norske natur- og friluftsbarnehagen kan ha hatt sammenheng med 

nordmenns nære tilknytning til naturen og synet på naturen som betydningsfull for helse og 

velvære (Borge, Nordhagen & Lie, 2003). Det at Stortinget i starten på 2000-tallet erklærte 

friluftsliv som ”en veg til høgare livskvalitet” (Stortingsmelding, 2001) har bidratt til at 

friluftsliv i større grad har blitt et offentlig anliggende. Flere barnehager i de Skandinaviske 

landene kan fortelle om positive erfaringer av å være utendørs i naturlige omgivelser (Hagen 

& Sandseter, 2005). Samtaler med barna selv har også gitt inntrykk av at de foretrekker 

naturens komplekse og ustrukturerte landskap fremfor det mer tradisjonelle ”asfaltmiljøet” 

med ferdigproduserte lekeapparater (Fjørtoft, 2001). I ”Ut og lek. Liv og lyst i 

naturbarnehagen” (Hermansen, Nilsen & Stenset, 2011) forteller barna i Solsida 

naturbarnehage andre barn om hvordan det er å være ute i naturen hele dagen. Et av barna i 

boken sier: ”Ute i skogen oppdager vi hele tiden nye ting. Der er det aldri kjedelig.”.  

 Men kvalitetene ved uteområdet og betydningen det kan ha for et barns fysiske og 

mentale utvikling har til nå vært lite prioritert i forskning (Fjørtoft, 2001). Hovedhensikten 

med denne studien er derfor å bidra til å undersøke dette spørsmålet. Hva kan kalles ”god 

kvalitet”, og spiller det noen rolle for barns kognitive og sosiale utvikling? Er det nok å bare 

være ute, eller har barn et spesifikt behov for å være ute i naturen? Kan utelek på de mer 
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tradisjonelle lekeplassene, hvis de er av god kvalitet, også ha fordelaktige effekter på barnas 

utvikling? 

Tidligere barnehageforskning 

I Norge skal det være full barnehagedekning, og ifølge nyere tall fra Statistisk sentralbyrå 

(2012) går 9 av 10 norske barn mellom 1-5 år i barnehage. Barnehagen har med andre ord 

blitt en del av barndommen for de fleste.       

 Barnehagelitteraturen er dominert av funn fra ”the Study of Early Child Care and 

Youth Development” (SECCYD) (NICHD, 2006). Det er foreløpig den mest omfattende 

studien av barn og omgivelsene de utvikler seg i. Den har bidratt med god forskningsbasert 

kunnskap om barnehager og deres sammenheng med barns utvikling. Hovedhensikten med 

studien har vært å undersøke hvordan forskjellige erfaringer fra barnehagen kan relateres til 

barns sosiale, emosjonelle og kognitive utvikling, og til deres fysiske vekst og helse. Det bør 

understrekes at USA har andre barnehageordninger og lovmessige krav til ordningene enn vi 

har i Norge. Det er derfor usikkert hvor vidt resultatene kan generaliseres til norske forhold. 

Behovet for norsk forskning på betydningen av barnehage for barnas psykiske helse er derfor 

stort (Zachrisson et al., 2010).        

 Det er foretatt en litteraturgjennomgang av forskningen utført av NICHD. Denne viser 

at barnehagen kan representere både en beskyttelsesfaktor og en risikofaktor for barns 

psykiske helse og utvikling (Zachrisson et al., 2010). Det ser ut som at det er kvaliteten på 

barnehagen som er avgjørende for hvor vidt barnets utvikling hemmes eller stimuleres. De 

fant for eksempel at barna som gikk i barnehager hvor kvaliteten var høy, utviklet seg bedre 

språklig og kognitivt de første 4-5 leveårene, sammenlignet med barna fra barnehager med 

lavere kvalitet (NICHD Early Child Care Network, 2000). Barna fra barnehagene med høyere 

kvalitet var også noe flinkere til å samarbeide og hadde færre atferdsproblemer (NICHD Early 

Child Care Network, 1998).         

 Barnehagekvalitet er et globalt begrep som innbefatter både strukturelle elementer og 

de pedagogiske og omsorgsmessige prosessene i barnehagen (Zachrisson et al., 2010). De 

strukturelle elementene inkluderer barn:voksen ratio, personalets utdannelse og størrelsen på 

barnegruppen. Utformingen av inne- og utearealet hører også inn under her. Få antall barn per 

voksne, faglært personale og mindre barnegrupper er assosiert med bedre kvalitet og bedre 

utviklingsmessige utfall for barna (NICHD, 2006). De pedagogiske og omsorgsmessige 

prosessene handler om barnas sosiale interaksjon med de voksne og med de andre barna, samt 
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barnas lekeaktiviteter. Blant disse variablene har positive relasjoner mellom personalet og 

barna vist seg å være den sterkeste og mest konsistente prediktoren for barnas utvikling. Det 

er blitt foreslått at denne faktoren medierer sammenhengen som er funnet mellom bedre 

strukturell kvalitet i barnehagen og mer positive utviklingsmessige utfall hos barna. Positiv 

omsorg og relasjon innebærer stabile, sensitive, oppbyggende og frekvente interaksjoner 

(NICHD, 2006). Med bakgrunn i denne forskningen heter det i rammeplanen for barnehagene 

i Norge at barna skal ha rett til å medvirke (Kunnskapsdepartementet, 2006, april). Under 

dette ligger det en tro på barn som deltakere og medskapere. For barnehagepersonalet handler 

det blant annet om at de tar i bruk dialog, lytting og meningsskaping i deres samhandling med 

barna (Buaas, 2009).         

 Forskningsresultatene antyder at barnehagekvalitet predikerer barns utviklingsmessige 

utfall, også når det kontrolleres for ulike familiefaktorer (NICHD Early Child Care Network, 

1997). Men forskjellene i utfall hos barn fra barnehager med høy eller lav kvalitet har vist seg 

å være små sammenlignet med forskjellene assosiert med familiekarakteristikker. Eksempler 

på studerte familievariabler er sosioøkonomisk status og familiefunksjon. Studier fant at barna 

viste mer kognitiv, språklig og sosial kompetanse og hadde mer harmoniske forhold til 

foreldrene, når foreldrene hadde høyere utdannelse og inntekt og når hjemmemiljøet var 

kognitivt berikende og emosjonelt støttende (NICHD, 2006). Borge, Rutter, Côté og 

Tremblay (2004) fant i sin studie av tidlig barneomsorg og fysisk aggresjon at aggresjon var 

signifikant mer vanlig blant de barna som ble oppdratt hjemme, i stedet for å gå i barnehage. 

Videre fant de at denne sammenhengen kun gjaldt for de barna som kom fra problemfylte 

familier med lav sosioøkonomisk status. Også faktorer ved barnet, som kjønn og 

temperament, er av betydning for barns utvikling. Når det gjelder atferdsproblemer har for 

eksempel forskning vist at gutter har 2.5 gang større sjanse for å utvikle slike problemer enn 

jenter (Moffitt & Scott, 2008). Et vanskelig temperament, det vil si et temperament preget av 

impulsivitet og negativ affektivitet, er assosiert med risiko for utvikling av både sosiale og 

emosjonelle vansker hos barn (Carr, 2006).        

 Rollen barnehagen og dens kvalitet spiller for barnets kognitive, sosiale og 

emosjonelle utvikling virker altså til å være avhengig av en rekke modererende faktorer. For å 

kunne forklare mer av de individuelle forskjellene i psykologisk utvikling, bør derfor både 

genetiske og miljømessige kovariater inkluderes i forskningen. 
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Den gjeldende studien 

Formålet er å undersøke hvilke faktorer som kan predikere eksternaliserende- og prososial 

atferd hos barnehagebarn. Hovedfokuset er på utelek og ulike fysiske kvaliteter ved 

barnehagen, da det er behov for mer forskning på effektene av ulike typer barnehager. Det er 

for eksempel mulig at barnehager som har et høyt fokus på å være ute og å la barna leke i 

naturlige omgivelser, har ulik innvirkning på barnas utvikling sammenlignet med barnehager 

som mangler dette fokuset. Prediktorvariablene som inkluderes i studien er derfor utetid, det 

vil si antallet timer barna i gjennomsnitt tilbringer ute i barnehagen hver dag, standarden på 

barnehagens uteområde og barnehagens fokus på og bruk av natur. Barnehagekvalitet, 

definert som grad av medvirkning og ulike strukturelle egenskaper ved personalet og 

barnegruppen, er i denne studien inkludert som kontrollvariabel. Det er også barnas kjønn, 

alder, temperament og evne til perspektivtaking, og familiens sosioøkonomiske status og 

familiefunksjon.          

 Opplysninger om over 500 barn fra 27 forskjellige barnehager blir sammenlignet for å 

besvare spørsmålet om hvor vidt de ovennevnte prediktorvariablene har en sammenheng med 

eksternaliserende- og prososiale trekk hos barna. Barnehagenes fokus på natur vil bli tillagt 

størst vekt, da natur er en faktor som i litteraturen fremheves som å ha spesielt fordelaktige 

effekter på barns fysiske og mentale utvikling. Begrepet ”natur” er i denne studien definert 

som grønne, ikke-menneskeligskapte omgivelser. Det blir undersøkt om de eventuelle 

effektene av å leke ute i naturlige omgivelser vedvarer og bidrar til barnas sosiale fungering 

også etter at de er begynt på skolen.  

Eksternaliserende- og prososial atferd 

Forskere har vært opptatt av å undersøke sammenhengen mellom barnehage og 

eksternaliserende atferd hos barn. I barnehagen tilbringer barna tiden sin i en større 

barnegruppe, noe som skiller seg fra hjemme. På den ene siden kan det tenkes at dette skaper 

flere muligheter for konflikter og eksternaliserende atferd. På den andre siden kan det bety at 

barna får flere muligheter til å lære seg og løse interpersonlige konflikter uten å måtte ty til 

aggressive handlinger (Borge et al., 2004).        

 I denne studien blir det som sagt undersøkt hvor vidt kvaliteter ved barnehagen kan ha 

noen betydning for utviklingen av eksternaliserende- og prososial atferd hos barn. Et fokus på 

eksternaliserende atferd er viktig, fordi det har vist seg å utgjøre en risikofaktor for senere 

utvikling av et stort spekter av problemer og psykopatologi, som læringsproblemer, 



6 
 

atferdsforstyrrelse og antisosial personlighetsforstyrrelse (Borge et al., 2004; Caspi & Shiner, 

2008). Behandling av atferdsforstyrrelse hos barn og unge kan være utfordrende, og 

atferdsproblemer helt fra småbarnsalder av har vist seg som et stabilt fenomen (Eivers, 

Brendgen & Borge, 2010; Moffitt & Scott, 2008; Rubin, Burgess, Dwyer & Hastings, 2003). 

Et fokus på mulige forebyggende og beskyttende faktorer i tidlig alder er derfor viktig. På den 

andre siden er prososial atferd hos barn forbundet med bedre relasjoner til jevnaldrende og 

voksne, bedre selvfølelse og bedre evne til læring (Eivers et al., 2010; Ogden, 2011). 

Undersøkelser av faktorer som kan bidra til å fremme prososiale handlinger hos barn kan 

derfor være av betydning for å påvirke et barns utviklingsforløp i en positiv retning.  

Hva er eksternaliserende atferd? 

Eksternaliserende atferd kan defineres som atferdsmessige vansker og problemer med 

hyperaktivitet og oppmerksomhet (Goodman, Lamping & Ploubidis, 2010). Atferdsmessige 

vansker innebærer blant annet aggresjon i form av å slå og dytte, å ta ting fra andre, å være 

ulydig og å lyve. Hyperaktivitet vil si vansker med rastløshet, uro og impulsivitet. 

Oppmerksomhetsproblemer innebærer vansker med distraksjoner og konsentrasjon.

 Eksternalisering som dimensjon støttes blant annet av studien til Goodman et al. 

(2010) hvor de undersøkte faktorstrukturen til ”the Strengths and Difficulties Questionnaire” i 

en normalpopulasjon. De fant at en eksternaliserende subskala hadde bedre begrepsvaliditet 

enn atferdsproblemer og hyperaktivitets- og oppmerksomhetsproblemer hver for seg. 

Dimensjonen støttes også av den høye komorbiditeten som er funnet mellom ADHD og 

atferdsforstyrrelse hos barn (Caspi & Shiner, 2008).  

Utvikling av eksternaliserende atferd 

Det er funnet at barn generelt utviser mindre eksternaliserende atferd ettersom de blir eldre 

(Rubin et al., 2003). Dette kan henge sammen med utviklingen av kognitive og 

sosialkognitive ferdigheter og bedre atferds- og emosjonsregulering (Tetzchner, 2003). Men 

det er også funnet tegn på stabilitet. Barna som, sammenlignet med andre jevnaldrende barn, 

utviser mer eksternaliserende atferd i førskolealder gjør også det i skolealderen (Eivers et al., 

2010).            

 I undersøkelser av utviklingen av eksternaliserende atferd er det fokusert på både 

faktorer ved barnet og miljøet. Av de miljømessige faktorene ser det spesielt ut til å være 

foreldre og familiesystemer som er blitt studert (Rubin et al., 2003). Risikofaktorer hos barnet 

som er rapportert som prediktorer for vansker med eksternalisering er blant annet gener, 
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kjønn, temperament, verbale ferdigheter, sosiale ferdigheter og attribusjonsstil. I familien har 

blant annet lav sosioøkonomisk status, tilknytning, foreldres psykiske helse og foreldres 

oppdragelsesstil vist seg å være assosiert med eksternaliserende vansker (Moffitt & Scott, 

2008). Utviklingen av eksternaliserende atferd er mest sannsynlig et produkt av flere 

individuelle og relasjonelle variabler (Rubin et al., 2003). Da temperament og familiefunksjon 

inngår som kontrollvariabler i den gjeldende studien, vil disse faktorenes sammenheng med 

eksternaliserende atferd bli beskrevet litt nærmere.  

Temperament 

Temperament refererer til medfødte, individuelle forskjeller i affekt, aktivitet, 

oppmerksomhet og selvregulering (Caspi & Shiner, 2008). Forskere har funnet en positiv 

sammenheng mellom vanskelig temperament og eksternaliserende atferd (Rubin et al., 2003; 

Shaw, Owens, Giovannelli & Winslow, 2001). Eksternalisering synes å være parallelt med 

negativ affektivitet, impulsivitet og manglende evne til planlegging, organisering, selvdisiplin 

og pliktoppfyllenhet. Barn med eksternaliserende atferd vil med andre ord kunne ha 

problemer med både emosjonell og atferdsmessig selvkontroll. Dette kan igjen føre til 

relasjonelle problemer, på grunn av vansker med emosjonsregulering og selvhevdelse, og 

vansker med å unngå konflikter (Caspi & Shiner, 2008; Rubin et al., 2003). 

Familiefunksjon 

Det har de siste tiårene vært et økende fokus på systemene som omringer barnet og deres 

innvirkning på barnets utvikling. Det er gjerne familien som har vært ansett som den primære 

basen for et individs mentale helse eller lidelse (Bloom, 1985). Det ser ut til å være en bred 

enighet om at dimensjoner som samhold (”cohesion”) og fleksibilitet (”flexibility”) er viktige 

for forståelsen av familiefunksjon (Olson, 2011). Samhold omhandler det emosjonelle båndet 

familiemedlemmer har med hverandre. Samholdet kan variere fra stor distanse til overdreven 

nærhet. Fleksibilitet gjenspeiler graden av kontroll i en familie, og den kan variere fra å være 

svært rigid til helt kaotisk.          

 I forskningen finner man en sammenheng mellom interaksjonene mellom foreldre og 

barn og barns grad av eksternaliserende atferd (Belsky, Woodworth & Crnic, 1996; Rubin et 

al., 2003; Shaw et al., 2001). Barna som skårer høyest på eksternaliserende atferd ser ut til å 

komme fra familier med mye negativ kontroll, påtrengende atferd og/eller avvisning, 

konflikter og eskalerende negative affekter mellom foreldre og barn. Videre har forskningen 
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antydet en ”goodness of fit”-hypotese, hvor barnets utviklingsutfall avhenger av hvor vidt 

barnets individuelle karakteristikk passer sammen med trekk ved konteksten (Caspi & Shiner, 

2008). For eksempel fant Rubin et al. (2003) at et impulsivt temperament hadde større 

sannsynlighet for å være assosiert med eksternaliserende atferd hos de barna som kom fra 

problemfylte familier, sammenlignet med mer velfungerende familier.  

Beskyttende faktorer 

Akkurat som omgivelsene i barnas liv kan utgjøre en risikofaktor for utvikling av 

eksternaliserende problemer, kan de også virke beskyttende. Velfungerende familier, det vil si 

familier hvor det er balanserte nivå av samhold og fleksibilitet, er en beskyttende faktor mot 

utvikling av vansker med eksternalisering (Rubin et al., 2003). Det er også funnet at et 

støttende barnehage- og skolemiljø og positive vennerelasjoner kan beskytte mot et negativt 

utviklingsforløp (Moffitt & Scott, 2008; NICHD, 2006). 

Hva er prososial atferd? 

Prososial atferd er frivillige handlinger som kommer andre til gode. Det omfatter alle former 

for hjelp, omsorg, deling og samarbeid. Prososial atferd er et uttrykk for hvordan barnet 

forholder seg til menneskene rundt seg og er assosiert med barnets positive relasjoner til 

jevnaldrende (Tetzchner, 2003).  

Utvikling av prososial atferd  

Barn er født med en grunnleggende tendens til sosial interaksjon, men sosiale ferdigheter, 

deriblant prososial atferd, må læres. Evne til felles oppmerksomhet og evne til å ta andres 

perspektiv antas å være viktige milepæler for denne læringen (Ogden, 2011). En vanlig 

forventning innenfor utviklingspsykologien har derfor vært at graden av prososial atferd øker 

med alderen. Eisenberg og Fabes (referert av Nantel-Vivier et al., 2009) fikk i 1998 bekreftet 

dette i en metaanalyse av 179 studier. Men det var flere svakheter ved disse studiene og 

prososial atferd har vist seg vanskelig å måle over tid. Nantel-Vivier et al. (2009) fant i en 

longitudinell studie av barn fra de var 10-14 år at graden av prososial atferd minket eller holdt 

seg stabil. Det er enda ingen åpenbare trender i utviklingen av prososial atferd som er blitt 

bekreftet (Eivers et al., 2010). Eivers et al. (2010) fant at de barna som er mest prososiale i 

førskolealderen, også er det i skolealderen.       

 Uttrykk av prososial atferd er basert på kunnskap, ferdigheter og motivasjon (Ogden, 

2011). Sosial læringsteori vektlegger blant annet betydningen av modeller og 
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observasjonslæring i utviklingen av prososial atferd (Tetzchner, 2003). Gode modeller er 

varme og støttende voksne som barna har gode og trygge relasjoner til, som fremhever 

verdien av prososial atferd og som bekrefter slik atferd hos barna. I sosial 

informasjonsbearbeidingsteori vektlegges betydningen av kognitiv bearbeiding (Tetzchner, 

2003). For eksempel er det funnet at barn som utviser mye antisosial atferd har vansker med 

innkoding, organisering og tolkning av sosiale signaler (Ogden, 2011). De har en tendens til å 

rette oppmerksomheten mot holdepunkter for aggressivitet hos andre og attribuere fiendtlige 

intensjoner til tvetydige situasjoner. Dette kan føre til at disse barna handler aggressivt mot 

andre. Andre faktorer som vektlegges i forståelsen av utvikling av prososial atferd er 

selvkontroll, selvhevdelse, empati, samarbeid og ansvarlighet. Selvkontroll innebærer 

regulering av både tanker, følelser og atferd, og evnen til å motstå fristelser og utsette 

belønning. Selvhevdelse handler om å presentere seg og gi et godt inntrykk, samt håndtere 

gruppepress og tåle uenigheter. Med empati menes evnen til å sette seg inn i andres tanker og 

følelser, å forstå andres perspektiv og å kunne leve seg inn i deres situasjon (Tetzchner, 2003; 

Ogden, 2011).          

 Sosiale ferdigheter, deriblant prososial atferd kan læres og utvikles gjennom 

strukturerte programmer. Mer avgjørende er allikevel de autentiske læringsmulighetene som 

barna får i barnehagen, på skolen, hjemme og i fritiden, hvor prososial atferd etterspørres, 

oppmuntres og bekreftes (Ogden, 2011).  

Oppsummert er eksternaliserende- og prososial atferd i barnealderen resultater av 

utviklingsmessige prosesser. Det eksisterer en interaksjon mellom faktorer hos barnet og 

faktorer i omgivelsene. Atferden kan brukes som markør for hvordan utviklingen forløper. 

Prososial atferd henger sammen med god tilpasning senere, mens barn med symptomer på 

eksternaliserende atferd har økt sannsynlighet for å bli avvist av jevnaldrende og utvikle 

problemer og psykopatologi.          

 Et spørsmål som springer ut fra dette er hvor vidt kvaliteter ved omgivelsene i 

barnehagen kan ha noen betydning for barns utvikling av eksternaliserende- og/eller 

prososiale atferd. Hvilke mekanismer kan eventuelt bidra til å forklare en slik sammenheng? 

Videre fokus for denne oppgaven vil spesielt være den antatte rollen naturlige omgivelser 

spiller for barnas atferd. 
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Spiller naturen noen rolle for menneskets mentale helse og velvære? 

Enkelte vil hevde at mennesket har et medfødt behov for samhandling med naturen, og at 

mennesket biologisk sett ikke har forandret seg siden begynnelsen. Vi er fremdeles 

programmert til å jakte, løpe og klarte – til å omgås med naturen (Louv, 2005). I en 

undersøkelse hvor voksne deltakere ble bedt om å beskrive det stedet som hadde hatt størst 

betydning for dem i barndommen, var det 97% av dem som beskrev steder utendørs. Stort sett 

alle disse stedene inkluderte ulike naturelementer (Sebba, 1991).   

 ”Attention Restoration Theory” (Kaplan, 1995) inneholder teoretiske argumenter for at 

mennesket har et medfødt behov for kontakt med naturen. Teorien vektlegger blant annet 

naturens gjenoppbyggende og stressreduserende virkning i et ellers overveldende 

informasjonssamfunn. Den bygger på forskning som har vist at menneskets evne til 

informasjonsprosessering og eksekutive fungering er avhengig av fokusert (directed) 

oppmerksomhet. Dette er en form for oppmerksomhet som krever anstrengelse og som har 

begrenset kapasitet. Etter en viss tid vil man derfor bli utmattet og få et behov for å hente seg 

inn igjen. Teorien nevner fire kjennetegn på et gjenoppbyggende fysisk miljø, hvor det 

nettopp vil være muligheter for å hente seg inn (Kaplan, 1995). For det første må det være 

mulighet for flukt (being away). Flukt handler ikke om en fysisk bevegelse, men mer om et 

mentalt skifte. Et skifte fra de statiske og rutinepregede aktivitetene til noe helt nytt og 

uformelt. For det andre skal omgivelsene være fasinerende og spontant fange ens 

oppmerksomhet (fascination). Det innebærer at man har kapasitet til å reflektere rundt en 

opplevelse, samtidig som å være fasinert av det man opplever. Videre må omgivelsene være 

berikende og utvidende (extent). De skal gi en følelse av ny energi og nye erfaringer, gjennom 

opplevelsen av å komme til en annen verden. Det siste kjennetegnet ved et optimalt 

gjenoppbyggende miljø er kompatibilitet (compatibility). Dette betyr at det er 

overensstemmelse mellom egne hensikter og behov og det omgivelsene har å by på. I et 

kompatibelt miljø kan man utføre de aktivitetene man ønsker uten å streve. Det spesielle med 

naturen er at den tilfredsstiller alle disse kravene på samme tid. I naturen kan man oppleve å 

komme bort fra en stressende, formell og strukturert hverdag. Man kan la seg fasinere og 

inspirere over naturens spennende elementer og deres uttrykk og variasjoner. Man kan få en 

opplevelse av å tilhøre en annen verden med andre utfordringer og samtidig føle seg hjemme 

her. Naturen stimulerer og inspirerer sinnet, uten å kreve fokusert oppmerksomhet. Dermed 

kan denne funksjonen lades opp og man blir bedre rustet til igjen å løse krevende oppgaver og 

tåle stress (Kaplan, 1995).           
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 Louv (2005) har i understrekningen av naturens rolle for menneskets helse og velvære 

gått så langt som å utvikle begrepet ”nature-deficit disorder”. Med dette mener han at 

samfunnets utvikling mot en mer innendørs, ”elektronisk” hverdag får konsekvenser for 

menneskeheten, i form av redusert bruk av sansene, oppmerksomhetsproblemer og økt grad 

av fysiske og emosjonelle lidelser. Akkurat som vi trenger nok næring og søvn, trenger vi å 

være i kontakt med naturen. En lignende oppfatning kan man finne hos terapeuter som driver 

med naturterapi – et terapeutisk rammeverk hvor naturen brukes som partner i 

terapiprosessen. Terapien bygger på at menneskets seperasjon fra naturen og det postmoderne 

livets intensitet har redusert menneskets evne til å være i kontakt med seg selv, med andre 

mennesker og med omgivelsene (Berger & Tiry, 2012).      

 Tanken om at naturlige landskap kan ha en restaurerende effekt på menneskets helse 

og velvære er ikke ny. I over 2000 år har kinesiske Taoister drevet med hager og drivhus på 

bakgrunn av troen på at det virker fremmende for helsen (Louv, 2005). Men hva sier 

forskningen om naturens innflytelse på menneskets utvikling og helse? 

Miljøpsykologi  

”Environmental psychology” (miljøpsykologi) er et forskningsfelt som etterhvert har vokst 

fram, hvor det forskes på kvaliteten på de fysiske omgivelsene, og arbeides med å finne 

sammenhenger mellom omgivelse, atferd og velvære. De har blant annet vært opptatt av 

spørsmålet ”spiller naturen noen rolle for menneskets helse og velvære?”. I 1984 fant Ulrich 

at innlagte sykehuspasienter med utsikt til natur fra rommet, hadde færre forespørsler etter 

smertestillende medisiner og kom seg raskere etter en operasjon. De ble sammenlignet med 

pasienter på rom med utsikt ut over gater og bygninger. Kaplan (2001) fant at utsikten fra 

hjemmet kunne ha positiv innvirkning på voksnes tilfredsstillelse og velvære. De som hadde 

utsikt til grønne, naturlige omgivelser opplevde at de fungerte mer effektivt, og de følte seg 

mindre distrahert og mer avslappet. Lignende forskning har også vist at bilder av natur, 

sammenlignet med bilder av trafikk- og byelementer, kan ha en angst- og sinnereduserende 

effekt og stimulere selvfølelsen og evnen til å konsentrere seg (Ulrich, 1981; Pretty, Peacock, 

Sellens & Griffin, 2005). Man kan anta at effektene ville vært enda større i virkelige, naturlige 

omgivelser (Ulrich, 1981). Dette ble testet i et eksperimentelt innengruppe-design utført av 

Hartig, Mang og Evans (1991). I denne studien gikk forsøkspersonene først igjennom en 40 

minutters arbeidsøkt med ulike kognitivt krevende oppgaver. Etterpå skulle de gå tur i 40 

minutter i et naturlig landskap eller i byen. Forsøkspersonene skåret signifikant høyere på 
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positive følelser og lavere på negative følelser etter en tur i naturlige omgivelser enn etter en 

tur i byen. De hadde også hentet seg mer inn igjen etter den mentalt utmattende arbeidsøkten 

(Hartig et al., 1991). Studier har videre funnet en sammenheng mellom tilgangen til naturlige 

omgivelser fra hjemmet og rapportert aggresjon og fiendtlighet (Kuo & Sullivan, 2001). 

Statistiske tester indikerte at denne assosiasjonen var mediert av mental utmattelse og evne til 

fokusert oppmerksomhet. Kombinert gir studiene evidens for at naturopplevelser har positive 

effekter på menneskers mentale helse. Men det virker til å være en mangel på randomiserte, 

kontrollerte eksperimenter på dette feltet. 

Hva med barna? Har utelek i naturen noen positive effekter på barn?  

En allmenn antaklse er at utelek og natur spiller en viktig rolle i barns utvikling. ”Barn trenger 

natur”, ”barn trenger frisk luft”, ”barn trenger å få løpt fra seg”. En sammenfatning av 

resultatene fra en rekke erfaringsrapporter fra norske barnehager viste gjennomgående 

erfaringer med mindre støy og konflikter mellom barna, når det ble satset på friluftsliv i 

barnehagen. Det ble også antydet at relasjonene mellom barn/barn og barn/voksen ble bedre 

(Hagen & Sandseter, 2005).        

 Miljøpsykologien har fokusert på omgivelser som er spesifikke for barn. Spørsmål 

som stilles er hvilke omgivelser barna foretrekker, og hva det er ved omgivelsene som anses 

som viktig for en sunn utvikling hos barna og hvorfor (Fabor Taylor & Kuo, 2006). Forskere 

har funnet at barn foretrekker å leke i naturlige omgivelser, og det rapporteres at barnas 

erfaringer med natur kan ha positiv betydning for både deres psykiske og fysiske utvikling 

(Derr, 2006; Fjørtoft, 2001).   

Vitenskapelige studier av sammenhenger mellom natur og barns utvikling 

Flere studier har undersøkt de potensielle fordelene naturlige omgivelser kan ha for barns 

utvikling. Mye av denne forskningen er utført i USA. Studiene har for det meste 

sammenlignet barn som har tilgang til natur i sine omgivelser med barn som ikke har denne 

tilgangen. Det er forsket på effekter av friluftslivprogrammer, utendørs 

utdanningsprogrammer og grønne omgivelser i nabolagene, på lekeplassene og i skolegården. 

Det er undersøkt hvilken betydning dette kan ha for både barns kognitive, emosjonelle og 

sosiale utvikling. Populasjonene som er studert har variert med tanke på sosioøkonomisk 

status, alder, geografi og kliniske tilstander. Samlet sett gir studiene evidens for en 

sammenheng mellom natur og viktige utviklingsmessige utfall hos barn. I den grad funnene 
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reflekterer en reell effekt, virker denne effekten å være generaliserbar til forskjellige 

populasjoner og omgivelser (Fabor Taylor & Kuo, 2006). Dette kan i hvert fall sies å være 

sant innenfor USAs grenser.         

 En litteraturgjennomgang av forskningen antyder at både friluftslivprogrammer, 

utendørs utdanningsprogrammer og generell kontakt med grønne omgivelser har positive 

effekter på barns mentale helse (Fabor Taylor & Kuo, 2006). Det rapporteres at 

friluftslivprogrammer, hvor barn og unge med ulike vansker deltar i et planlagt opplegg ute i 

naturen, kan ha en positiv sammenheng med de unges selvfølelse, selvbevissthet og 

interpersonlige ferdigheter, og en negativ sammenheng med atferdsproblemer (Fabor Taylor 

& Kuo, 2006). Utendørs utdanningsprogrammer har vist seg å kunne være mer effektive i å 

promotere læring hos barn, sammenlignet med programmer som foregår innendørs (Fabor 

Taylor & Kuo, 2006). Det er også funnet en sammenheng mellom generell tilgang på grønne 

omgivelser og barns velvære, atferdsproblemer og kognitive fungering (Fabor Taylor & Kuo, 

2006). Kontakt med natur ser ut til å øke barns velvære, målt som mangel på angst, depresjon 

og atferdsproblemer og høyere rapportert selvfølelse. Wells og Evans (2003) fant for 

eksempel at natur kunne virke som en buffer mot stress hos barn og dermed ha innvirkning på 

deres psykiske helse. Barna som hadde mer naturlige omgivelser rundt seg ble mindre 

påvirket av stress fra mobbing og gruppepress.      

 Når det gjelder barns kognitive fungering, er det utført forskning i både 

normalpopulasjoner og populasjoner med ”attention deficit and hyperactivity disorder” 

(ADHD) og ”attention deficit disorder” (ADD). Wells (2000) utførte en longitudinell, 

normativ studie av barn før og etter flytting. Han fant at barna som flyttet til nye hjem med 

mer natur i nærheten, tenderte mot å fungere bedre kognitivt. De hadde bedre evne til fokusert 

oppmerksomhet. Barna ble sammenlignet med andre barn som ikke opplevde samme økning i 

tilgangen til natur etter flyttingen. I en annen studie ble graden av utsikt til grønne omgivelser 

fra hjemmet assosiert med jenters evne til å konsentrere seg, hemme impulser og utsette 

belønning (Fabor Taylor, Kuo & Sullivan, 2002). Fraværet av effekt på gutters selvdisiplin, 

ble tolket på bakgrunn av forskning som har vist at gutter tenderer mot å leke lenger borte fra 

hjemmene sine enn jenter. Dette innebærer at gutter vil være i mindre kontakt med og dermed 

dra mindre nytte av de naturlige omgivelsene like utenfor hjemmet (Fabor Taylor et al., 

2002). Innengruppe-studier av barn diagnostisert med ADD og ADHD har antydet at 

symptomene uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet reduseres ved eksponering 

ovenfor ulike naturlige settinger. Reduksjonen har vært signifikant høyere sammenlignet med 
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eksponering ovenfor omgivelser som mangler innslag av naturlige elementer  (Fabor Taylor, 

Kuo & Sullivan, 2001; Fabor Taylor & Kuo, 2009; Kuo & Fabor Taylor, 2004). Forskerne 

stiller spørsmål ved hvor vidt kontakt med naturen kan fungere som en støtte for 

oppmerksomhetsfunksjonen hos disse barna, og dermed stå fram som et mulig alternativ til 

tiltak i en behandling (Kuo & Fabor Taylor, 2004).   

Natur- og friluftsbarnehager versus tradisjonelle barnehager 

Utviklingen av naturbarnehager i Skandinavia har resultert i et økende fokus på hvilke 

effekter det kan ha på barns lek og utvikling å gå i en slik barnehage, til forskjell fra en 

tradisjonell barnehage. ”Ute på dagis” (Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman, 

1997) er en tverrfaglig svensk observasjonsstudie, hvor de undersøkte lek og kreativitet, 

motorikk, konsentrasjon og helse i forhold til barnets utemiljø. Metoden var å sammenligne to 

barnehager, hvor den ene var av tradisjonell art og den andre kunne kalles naturbarnehage. 

Det var først og fremst utemiljøet som skilte barnehagene fra hverandre. Uteområdet i den 

tradisjonelle barnehagen var et såkalt ”asfaltmiljø” utformet av en landskapsarkitekt, som lå i 

et trafikkert byområde. Naturbarnehagen lå derimot i et skogsområde omringet av marker og 

med en tilvokst hage på området. Barna i de to barnehagene ble observert i perioder gjennom 

ett år, og naturbarnehagen kom bedre ut på alle målinger. Barna her hadde bedre 

konsentrasjonsevne og motorikk, de var mindre syke og hadde en mer utviklet lek (Grahn et 

al., 1997).          

 Norske observasjoner, hvor barn i naturbarnehager er blitt sammenlignet med barn i 

tradisjonelle barnehager, har også antydet at naturbarnehagene fremmer barnas motorikk, og 

da spesielt den grovmotoriske. Balanse, koordinasjon og hurtighet ser ut til å bli bedre (Berg, 

2005). Det samme fant Fjørtoft (2001) i en lignende motorisk observasjonsstudie, hvor hun 

også fant at barnas lek i de naturlige omgivelsene var mer allsidig. I en annen undersøkelse 

ble barn i en naturbarnehage sammenlignet med barn i en ordinær barnehage med tanke på 

romorienteringsevne, aktivitetsnivå og kroppsmasseindeks. Barna i naturbarnehagene kom 

også her bedre ut på alle områder. Romorienteringsevne er blant annet avgjørende for en god 

motorikk og for tilegnelse av matematiske-, lese- og skriveferdigheter (Fiskum, Estil & 

Gundersen, 2005). Bortsett fra studien til Fjørtoft (2001), er ikke disse norske undersøkelsene 

publisert internasjonalt. Resultatene bør derfor tolkes med forsiktighet. Men de representerer 

en start på et spennende forskningsområde og tilbyr ideer til videre forskning.   

 Oppsummert antyder forskningen at natur og lek i naturlige omgivelser kan ha 
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betydning for barns kognitive, sosiale, emosjonelle og motoriske utvikling. Men som i 

voksenlitteraturen er forskningen stort sett basert på små observasjonsstudier som mangler 

randomisering og kontroll. Felles for alle studiene er påpekningen av mangelen på forskning 

på dette området og dermed vanskene med å slå noe fast med sikkerhet. 

Mekanismer: Hvilke faktorer kan bidra til å forklare en eventuell sammenheng mellom 

natur og eksternaliserende- og prososial atferd? 

Hvorfor skal naturen kunne ha en positiv effekt på barns utvikling og atferd? Hva er det som 

finnes i naturen, som kan forklare at barn eventuelt blir mer prososiale og utviser mindre 

eksternaliserende atferd ved å oppholde seg der? Dette er viktige spørsmål å stille for å på 

best mulig måte kunne dra nytte av det som er gode utendørs-kvaliteter, slik at det kan skapes 

en best mulig barnehagehverdag for barna. I denne studien blir ikke mekanismene undersøkt, 

men det gis en gjennomgang av noen av de mekanismene som vektlegges i litteraturen. 

Fokusert oppmerksomhet 

Mye av forskningen på effektene av natur er basert på “Attention Restoration Theory”. 

Naturen tilbyr muligheter for flukt fra hverdagslige rutiner. Den skaper en opplevelse av å ha 

fått tilfredsstilt sine behov og hensikter uten å måtte streve, og en opplevelse av å ha fått ny 

energi. Den er rik på fasinerende elementer og opplevelser. Gjennom disse trekkene bidrar 

naturen til at vi kan opprettholde eller gjenhente kapasiteten til fokusert oppmerksomhet 

(Kaplan, 1995).           

 I barnelitteraturen er flere av forskerne og forfatterne opptatt av hvordan naturen også 

møter andre behov hos barnet. Det kan virke som at naturen kan gi barna muligheter for å 

utfolde seg i og utforske verden på en måte som stimulerer deres behov for frihet, lek, læring 

og mestring – for utvikling (Buaas, 2009; Grahn et al., 1997; Louv, 2005). Men det er mulig å 

kjenne igjen mekanismene som er beskrevet i ”Attention Restoration Theory”. Noen forskere 

og forfattere vektlegger naturens muligheter for mobilisering av kropp, følelser og sanser, noe 

som gjerne kan sammenlignes med Kaplans (1995) begrep om muligheten for fasinasjon. 

Andre skriver om friheten og kompleksiteten som finnes i naturen, noe som kan gjenspeile 

Kaplans begreper om flukt og utvidelse. Andre igjen understreker balansen som finnes i 

naturen mellom det trygge og det utfordrende, og hvordan dette medfører at tilfredsstillelse av 

behov er uavhengig av fysiske og kognitive evner. Dette er tanker som kan passe inn under 

Kaplans begrep om kompatibilitet.  
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Mobilisering av kropp, følelser og sanser 

Naturen er kvalitativt forskjellig fra alt annet barnet blir konfrontert med i den menneskelig 

bygde verden, med at den består av liv og levende prosesser. Naturen byr på nærkontakt med 

alle de fire elementene, årstidene og med været. Den appellerer til et stort spekter av 

sanseopplevelser, følelser, fantasiutfoldelse og fysisk aktivitet hos barna (Buaas, 2009). Dette 

fikk Sebba (1991) bekreftet i en undersøkelse hvor hun snakket med barn for å finne ut 

hvordan de relaterer seg til naturen. Barna vektla både aktivitetene, følelsene og 

sanseopplevelsene de hadde i naturen. I naturen kunne de gå rundt, hoppe, løpe, klatre, 

gjemme seg eller lete etter insekter og planter. De følte seg frie og uavhengige der, de fikk en 

følelse av rom og åpenhet, undring og spenning, og de følte en nærhet til naturen. Samtidig 

kunne naturen vekke følelser av utfordring, frykt og engstelse. Videre beskrev barna at de 

kunne se på trær og skyer og forestille seg skikkelser der, de kunne høre på fuglesangen og 

stillheten, de kunne kjenne på varme og kulde, og de kunne lukte forskjellige lukter (Sebba, 

1991). Aktivitetene, sanseopplevelsene og affektene kan barna dele med hverandre, og dette 

kan bidra i utviklingen av intimitet, fellesskap, tillit og sosial kompetanse (Kellert, 2002). 

Frihet og kompleksitet 

Kampmann (1994) vektlegger friheten og kompleksiteten naturen kan by på. I naturen får 

barnet oppfylt sine preferanser for personlig rom (privacy), avgrensning (boundaries), 

kompleksitet (complexity) og åpenhet (openness). Personlig rom omhandler barnets følelse av 

kontroll og eierskap til omgivelsene. En følelse av at ”dette er mitt rom”. For at barnet skal 

oppleve å ha et personlig rom må det ha mulighet for å avgrense seg selv, uten for mye 

innflytelse fra voksne. Barnet må kunne etablere, fastholde og trekke seg ut av et lekeforløp 

på egne premisser. Personlig rom innebærer også at barnet kan ta kontroll over et bestemt 

fysisk område og gjenstandene der, uten å stadig måtte kjempe for det. Med kompleksitet 

mener Kampmann det fysiske rommets kvalitet og hvilke muligheter for lek, utforskning og 

utfoldelse det gir barnet. Et eksempel kan være klatrestativet i barnehagen versus trærne i 

skogen. I klatrestativet er det begrenset med plass. I skogen er det derimot utallig med trær av 

forskjellige størrelser og fasonger. Mens klatrestativet innbyr til klatring, kan treet, i tillegg til 

å klatres i, stimulere barnas sanser, nysgjerrighet og utforskertrang. Treets utforming endrer 

seg med årstidene og det kan være bosatt av både fugler, insekter og dyr. Der klatrestativet 

har begrenset med utfordringer og dermed muligheter for mestringsopplevelser, kan barna 

stadig forsøke å klatre høyere i treet, benytte andre grener, eller gå over til et nytt og større tre. 
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Kompleksitet er nært knyttet til åpenhet, som Kampmann definerer som de fysiske 

materialenes manipulerbarhet og variasjon og barnets muligheter for å ”sette spor” i sine 

omgivelser. Med manipulerbarhet menes at bruken av materialene ikke er definert på forhånd 

og at de kan ha flere funksjoner (Kampmann, 1994).      

 Det kan tenkes at der mulighetene for frihet, kontroll og manipulasjon mangler, vil 

barn forsøke å skape dette. Det kan skje gjennom ekskludering av andre, konkurranse om 

leker og territorium og manipulering av det de har for hånd, av både materialer og sosiale 

relasjoner (Buaas, 2009). Himmelen som tak gir større rom for å bruke stemmen og kroppen 

uten å forstyrre andre. 

Vekst og mestring 

Gjennom naturens dynamiske miljø kan barna oppleve muligheter for læring, vekst og 

mestring. Naturen inviterer til stadig nye oppdagelser og erfaringer, for eksempel gjennom 

skifte av årstider og vær. Samtidig balanserer den mellom det trygge og veldefinerte og det 

utfordrende og udefinerte (Grahn et al., 1997). Variasjonene her byr på et stort antall graderte 

soner med utfordringer, som gjør at ethvert barn får mulighet til å interagere effektivt med 

omgivelsene på et nivå som passer med deres fysiske og kognitive ferdigheter (Kyttä, 2006).

 Ifølge Bowlbys tilknytningsteori (referert av Grahn et al., 1997) er det en 

grunnleggende forutsetning for utvikling at det er balanse mellom utfordringer og trygghet. 

Gjennom en slik balanse kan barnet relatere seg til miljøet på en meningsfull måte og utvikle 

en grunnleggende tillit til livet og egne ferdigheter. Det kan tenkes at naturen byr på nettopp 

den balansen mellom trygghet og utfordringer som er optimal for barnets vekst og 

mestringsfølelse. Mangel på trygghet eller utfordringer kan føre til grenseoverskridelser og at 

barnas ønsker om å utvikle et samspill eller lek stoppes opp (Grahn et al., 1997).  

Oppsummert ser det ut til å være en antakelse om at barnas atferd i naturlige omgivelser er 

mer preget av prososial atferd og mindre preget av eksternaliserende atferd. Dette forklares 

gjennom ulike trekk ved naturen som kan fasilitere og fremme flere av barnas behov. I 

naturen finnes muligheter for frihet, kontroll, kompleksitet og åpenhet. Samtidig bidrar 

naturen til at barnets fysiske evner og behov for lek, læring og mestring blir tilfredsstilt. 

Balanse mellom trygghet og utfordringer, ekstraordinære sanseopplevelser og mobilisering av 

følelser og kropp bidrar til dette.  
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Er det ikke nok å ”bare være ute”? 

Leken i naturlige omgivelser beskrives som mer fri, variert og kompleks. Som sagt er det flere 

forfattere som tenker at dette er mekanismer som kan forklare den sammenhengen 

forskningen rapporterer mellom natur og barns utvikling. Forskning har bekreftet at barnas 

lek blir mer kreativ i naturen, sammenlignet med innelek og utelek i bygde omgivelser (Fabor 

Taylor & Kuo, 2006). Inne sitter barna gjerne stille og tegner, perler eller bygger med lego. 

Ute på lekeplassen klatrer de i et klatrestativ eller husker. Lek i naturen ser derimot ut til å 

bære preg av generelt flere lekeaktiviteter og flere former for lek, som sosiale, spontane og 

ville leker (Buaas, 2009; Fjørtoft, 2001). Men et spørsmål som kan stilles i denne forbindelse, 

er hvor vidt det er de spesifikke kvalitetene ved omgivelsene og aktivitetene omgivelsene 

innbyr til som er de avgjørende mekanismene, eller om det bare handler om den friske luften 

og mulighetene for å få løpt fra seg.        

 Kuo og Fabor Taylor (2004) har forsøkt å undersøke dette spørsmålet. I sin studie 

skilte de mellom lek innendørs, lek ute i bygde, menneskeskapte omgivelser og lek ute i 

naturlige omgivelser, og kontrollerte for aktivitetene som ble utført der. Forskningen deres 

antyder at lek i naturlige omgivelser fører til en signifikant større reduksjon i både ADHD- og 

ADD-symptomer, sammenlignet med både lek innendørs og lek utendørs i menneskeskapte 

omgivelser (Kuo & Fabor Taylor, 2004).        

 Basert på evidensen fra denne forskningen er det konkludert med at det ikke er nok for 

barna å ”bare være ute” og få ”løpt fra seg”. Det antydes at det er de naturlige omgivelsene 

som er avgjørende for effekten man finner på blant annet oppmerksomhet, hyperaktivitet, lek 

og kreativitet. Ved å kontrollere for forskjeller i type aktiviteter som ble utført i de ulike 

omgivelsene, ble det også konkludert med at fordelene ved å tilbringe tid utendørs i grønne 

omgivelser ikke kan attribueres fullt og helt til aktivitetene i seg selv (Kuo & Fabor Taylor, 

2004).            

 I studien til Kuo og Fabor Taylor (2004) inkluderte de også en gruppe barn som hadde 

problemer med eksternaliserende atferd. Det vil si at barna hadde problemer med både 

ADHD-symptomer og utagerende atferd. Hos disse barna fant de derimot at de ikke dro noen 

større fordel av å være ute i naturlige omgivelser enn av å være ute i bygde omgivelser. For 

disse barna kan det derfor ut ifra disse resultatene virke som at det nettopp er nok å ”bare 

være ute”. Dette er et av spørsmålene som søkes besvart i denne oppgaven.   
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Spiller naturen en uerstattelig rolle, eller kan et tradisjonelt uteområde med høy 

standard også være av betydning for barns utvikling?  

Bortsett fra dette ene funnet til Kuo og Fabor Taylor (2004), så kan en gjennomgang av 

forskningen og litteraturen gi inntrykk av at det eksisterer en holdning og tro på at naturen 

spiller en uerstattelig rolle for barnas sosiale, kognitive og emosjonelle utvikling. Men som 

sagt innledningsvis er det også noe forskning som viser til at et mer tradisjonelt uteområde i 

barnehagen kan stimulere barnas utvikling, så lenge det er god kvalitet og standard på dette 

området (Zachrisson et al., 2010). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er 

retningsgivende for hva som anses som god standard i de norske barnehagene. Her står det 

blant annet at ”barnehagen skal ha arealer og utstyr nok til lek og varierte aktiviteter som 

fremmer livsglede, gir allsidig bevegelseserfaring, sanseerfaring og mulighet for læring og 

mestring” (Kunnskapsdepartementet, 2006, april, s. 16). Mer konkret innebærer dette at barna 

skal ha god nok plass, at naturlig vegetasjon skal bevares i størst mulig grad, og at det skal 

være en balanse mellom strukturerte og ustrukturerte lekemuligheter. Eksempel på 

strukturerte muligheter er de tradisjonelle lekeapparatene, mens naturformer og 

naturelementer som lavvo og gapahuk er eksempler på mer ustrukturerte lekemuligheter. 

Ifølge denne definisjonen av ”god standard” er innslag av natur på den mer tradisjonelle 

lekeplassen viktig. Dette gjør at det kan være vanskelig å se på en naturlekeplass og en 

tradisjonell lekeplass med høy standard som to helt forskjellige kontekster, som skal kunne 

påvirke barns utvikling i ulik grad.         

 Forskningen som er utført på barnehagenes uteområder ser i hovedsak ut til å ha 

studert sammenhengen mellom kvaliteter ved uteområdet og barns fysiske aktivitetsnivå 

(Sugiyama, Okely, Masters & Moore, 2012). Den er fortsatt på et tidlig stadium og resultatene 

virker til å gå i en noe sprikende retning. Der noen studier antyder en positiv sammenheng 

mellom antallet faste lekeapparater og førskolebarns fysiske aktivitet (Sugiyama et al., 2012), 

har andre studier funnet en negativ sammenheng mellom disse variablene (Bower et al., 2008; 

Dowda et al., 2009). I en av disse studiene ble faste lekeapparater til og med assosiert med 

mer stillesittende atferd hos barna (Dowda et al., 2009). Dette kan skyldes tiden barn 

tilbringer på å sitte og vente på at et apparat skal bli ledig, samt at noen typer apparater innbyr 

til stillesittende aktiviteter i stedet for grovmotoriske aktiviteter. Samme sprikende resultater 

er funnet for arealet på uteområdet. Dowda et al. (2009) fant at større uteområder var assosiert 

med et høyere fysisk aktivitetsnivå, mens denne sammenhengen ikke var til stede i studien til 

Sugiyama et al. (2012). Sugiyama et al. fant heller ingen sammenheng mellom andelen 
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naturlig vegetasjon på uteområdet og barnas aktivitetsmønstre.    

 Disse sprikende resultatene understreker behovet for videre forskning på kvaliteter ved 

barnehagenes uteområde. Hvilke kvaliteter det er som gjenspeiler et område med høy standard 

og hvordan dette kan ha sammenheng med barns utvikling og aktiviteter.  

Hvorfor er det viktig å studere utelek og kvaliteten på barnehagers uteområde? 

Et mål bør være at barnehagene skal kunne tilby de mest berikende og stressreduserende 

omgivelsene for barna. Studier har for eksempel funnet at sammenlignet med å være hjemme 

med mor, er oppstart i barnehage for ett-åringer forbundet med forhøyede kortisolnivå. Disse 

nivåene opprettholdes over flere måneder (Ahnert, Gunnar, Lamb, & Barthel, 2004). Det kan 

med andre ord være stressende for ett-åringer å begynne i barnehage. Andelen barn som 

starter i barnehagen i så ung alder er økende. Ifølge tall fra barnehagestatistikk 

innrapporteringsløsning (BASIL) gikk 79.5 % av ett-to åringene i barnehage i 2011. På fem år 

har andelen økt med 10.2 % (Utdanningsdirektoratet, 2012). Det kan derfor være viktig med 

forskning for å få bekreftet den eventuelle modererende effekten natur eller andre kvaliteter 

kan ha på stress i barns liv.         

 Et annet aspekt er barnas faktiske muligheter for utelek, spesielt i naturen. Det er flere 

forfattere innenfor dette feltet som uttrykker en bekymring for at disse minker. Det er ikke 

kjennskap til forskning av hvor mye tid barn tilbringer ute i naturen i dag og hvor vidt dette 

skiller seg fra tidligere generasjoner. Men landskapsarkitekter har kartlagt at det gjennom 

årene har vært en reduksjon i utbredelsen av naturlige lekeplasser for barn (Moore, 1997). 

Bolig-, industriell- og trafikal vekst gjør at det blir mindre og mindre natur igjen, og at barn 

kan bevege seg mindre fritt ute på grunn av sikkerhetsmessige årsaker. Studier har funnet at 

slike restriksjoner kan føre til dårligere sosiale og motoriske ferdigheter hos barna 

(Hüttenmoser, 1995). Barn har dessuten mange flere grunner til å være innendørs nå enn 

tidligere. Målinger i USA har vist at 6-11 åringer tilbringer rundt 30 timer i uken foran TV- 

og dataskjermen (Louv, 2005). Det kan antas at dette er faktorer som har innvirkning på barns 

egenorganiserte utendørslek i nærområdene. Dersom det stemmer at utelek og natur har 

positive effekter på barn, kan mangelen på dette bety at barna går glipp av viktig 

utviklingsmessig stimulering. Barnehagen kan derfor være en nyttig arena for å sørge for at 

barna får tilgang til de mest berikende og stimulerende miljøene.    

 Videre er det viktig med forskning og kunnskap for å opplyse de som er ansvarlige for 

utformingen av omgivelsene hvor barna skal leke og utvikle seg. På denne måten kan 
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omgivelsene bli omgivelser for barna, hvor det er deres preferanser og behov som er i 

sentrum, og ikke de voksnes pedagogiske perspektiv og behov for oversikt og sikkerhet 

(Spencer & Blades, 2006). 

Forskningsspørsmål og hypoteser 

Barnehageforskning har vist at barns sosioemosjonelle utvikling påvirkes av kvaliteten i 

barnehagen. God kvalitet kan stimulere mens dårlig kvalitet kan hemme utviklingen 

(Zachrisson et al., 2010). Dette gjelder imidlertid i hovedsak kvaliteten på personalet og 

relasjonene mellom barn og personal. Det er lite forskning som har sett spesifikt på kvaliteten 

på utendørskonteksten i barnehagene. Miljøpsykologien har på den andre siden funnet 

positive sammenhenger mellom natur og barns kognitive, emosjonelle og atferdsmessige 

fungering (Fabor Taylor & Kuo, 2006). Et av aspektene som undersøkes i denne oppgaven er 

derfor hvor vidt fokus på utelek og på natur gjenspeiler gode kvaliteter ved en barnehage, som 

kan være med å fremme et barns utvikling gjennom å stimulere til mer prososial atferd og 

mindre eksternaliserende atferd. Det første forskningsspørsmålet som blir undersøkt er 

følgende: 

1.0) Hvilke faktorer er med på å predikere eksternaliserende- og prososial atferd hos  

       barnehagebarn?  

1.1) Er utetid, standarden på uteområdet og hvor vidt barnehagen har et høyt fokus på natur  

       med på å predikere eksternaliserende- og prososial atferd?  

1.2) Er det nok å bare være ute, eller er den eventuelle sammenhengen mellom utetid og 

       eksternaliserende- og prososial atferd avhengig av standarden på utendørskonteksten i  

       barnehagen og/eller hvor vidt barnehagen har et høyt fokus på natur?  

Det vil bli kontrollert for barnas kjønn, alder, temperament og evne til perspektivtaking, 

familiens sosioøkonomiske status og familiefunksjon, og barnehagekvalitet. Med 

barnehagekvalitet menes her grad av medvirkning og strukturelle elementer ved personalet og 

barnegruppen. Kvaliteten på uteområdet utgjør de uavhengige variablene.  

 Hypotesen er at de barna som får mer tid til å leke ute per dag utviser mindre 

eksternaliserende atferd og mer prososial atferd. Videre antas det at denne sammenhengen er 

avhengig av at barnehagen har et uteområde med høy standard og / eller et høyt fokus på 

natur, slik at barna får leke ute i naturlige omgivelser. Disse antakelsene er basert på 

forskning som har funnet sammenhenger mellom barnehagekvalitet og barns utvikling, og 
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naturlige omgivelser og barns mentale helse. Det er mulig at en eventuell signifikant effekt av 

de uavhengige variablene undertrykkes av at faktorer ved barnet, familien og / eller 

barnehagekvalitet kommer ut som mer betydningsfulle prediktorer for utfallet.  

Studiens andre forskningsspørsmål er som følger: 

2.0) Hvordan går utviklingen av eksternaliserende- og prososial atferd hos barna etter at de er  

        begynt på skole?  

2.1) Vedvarer de eventuelle forskjellene i eksternaliserende- og prososial atferd mellom de  

       barna som har gått i barnehager hvor det er et høyt fokus på natur versus ikke, etter at  

       barna har gått ett, to og tre år på skole?  

Hypotesen er at de eventuelle forskjellene i atferd mellom de to gruppene barnehager 

opprettholdes etter skolestart. Det er funnet at barns grad av eksternaliserende- og prososiale 

atferd, sammenlignet med andre jevnaldrende barn, opprettholdes fra førskole- til skolealder 

(Eivers et al., 2010). Alternativt kan forskjellene forsvinne etter skolestart, ettersom 

variasjonen i tilgangen til natur mest sannsynlig jevnes ut. En tredje mulighet er at 

overgangen til skole for de barna som er vant med å være ute i naturen bli vanskeligere enn 

for barna som er vant med mer avgrensning og hindringer. Kravene skolen stiller til at barna 

skal følge regler og sitte stille, kan ut ifra denne tenkningen medføre en økning av symptomer 

på eksternaliserende atferd hos barna som har gått i barnehager med høyt fokus på natur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

METODE 

I studien blir det brukt data fra forskningsprosjektet «The Matter of the First Friendship» 

(Vennestudien). Dette var et prosjekt ledet av professor Anne Inger Helmen Borge, som ble 

gjennomført ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo i årene 2006-2009. Prosjektet 

ønsket å undersøke hvordan vennskap og jevnalder-relasjoner hos førskolebarn kan virke inn 

på barnas psykososiale utvikling. Forskningsrådet finansierte prosjektet, og det ble godkjent 

av Regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK), Personvernombudet ved 

Universitetet i Oslo og Datatilsynet ved Norges samfunnsfaglige datatjeneste (NSD). 

 Deltakere til vennestudien ble rekruttert fra barnehager i Gran og Lunner kommune. 

Utvalget bestod av til sammen 32 barnehager, som representerte de ulike typene barnehager 

som finnes i Norge: tradisjonelle-, familie-, steiner-, bondegårds- og naturbarnehager. Både 

kommunale og private barnehager deltok. Av de 996 barna i barnehagene var det 619 barn 

(62%) som deltok. Barnas alder ved første datainnsamling varierte fra 11-77 måneder. 

Utvalget er representativt for norske barn og barnehager.     

 Vennestudien er en longitudinell, multimetodisk og multiinformant studie. Det ble 

foretatt fire datainnsamlinger. Henholdsvis våren 2006 (T1), 2007 (T2), 2008 (T3) og 2009 

(T4). Datainnsamlingene foregikk via bruk av intervju, testing og spørreskjema. Informantene 

var barn, foreldre og førskolelærere/lærere.       

 Som en forlengelse av Vennestudien samlet vi høsten 2011 inn ytterligere data fra 

barnehagene. Lederne i barnehagene ble intervjuet over telefon angående barnehagenes 

avdelinger, personal, rutiner og det fysiske miljøet ute og inne. Lederne ble bedt, så langt det 

var mulig, om å tenke tilbake på hvordan tilstanden i barnehagen var under tidsrommet da 

Vennestudien pågikk.  

Prosedyre og deltakere 

Til denne oppgaven blir det benyttet data fra spørreskjema utfylt av førskolelærere og lærere. 

Spørreskjemaet omhandler barnas atferd, emosjoner og relasjoner. I tillegg blir informasjon 

om karakteristikker og kvaliteter ved barnehagene fra lederintervjuene benyttet. Fra 

foreldreintervjuene er det hentet informasjon om familienes sosioøkonomiske status, 

familiefunksjon og barnas temperament. Informasjon om barnas evne til perspektivtaking er 

hentet fra barneintervjuene. Av de 32 opprinnelige barnehagene er det 27 som er inkludert i 

studien. Årsaken til denne reduksjonen er at en del av barnehagene hadde lagt ned da 

lederintervjuene ble utført i 2011.        
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 I analysene til det første forskningsspørsmålet inkluderer vi de barna som på ett av de 

fire måletidspunktene (T1-T4) var 60 måneder eller eldre (5-6 år), og som på det aktuelle 

tidspunktet ble skåret av førskolelærer på eksternaliserende- og prososial atferd. Utvalget 

består av totalt 557 barn, hvorav 52.8 % er jenter. Det kan antas at en eventuell sammenheng 

mellom utetid / kvalitetene ved utendørskonteksten og barnas atferd er noe som utvikles over 

tid. Den valgte løsningen vil dermed bedre kunne fange opp sammenhengen, da barna ved 5-6 

års alder som regel har gått i barnehage over flere år. Alternativt kunne man studere alle barna 

fra 2-6 år på T1, som var det eneste tidspunktet hvor samtlige barn faktisk gikk i barnehage. 

Problemet med denne prosedyren er sammenligningen av eksternaliserende- og prososial 

atferd hos barna på tvers av alder. Dette problemet blir vurdert som å veie tyngre enn 

ulempene ved eventuelle endringer i barnehagene over tid, som kan ha innvirkning på den 

valgte prosedyren. Rutter (1989) skriver at alder utgjør en tvetydig variabel i 

utviklingspsykologisk forskning. For det første kan ikke alder i seg selv være en forklarende 

faktor for atferd. Enten fysisk modning eller erfaring kan være de operative faktorene. For det 

andre er det vanskelig å forsikre seg om at variabler betyr det samme på tvers av 

aldersgrupper. Meningen bak en bestemt type atferd vil kunne variere med alderen. Det kan 

også være forskjeller i mulighetene en 2-åring versus en 6-åring har til å utvise for eksempel 

prososial atferd. Videre er det rimelig å anta at førskolelærerne som rapportører har 

sammenlignet barna med andre barn på deres alder, og ikke på tvers av aldersgruppene 

(Rutter, 1989).           

 I det andre forskningsspørsmålet blir de barna som på T2, T3 og T4 hadde gått ett, to 

og tre år på skole inkludert i analysen. Barna hadde på de aktuelle tidspunktene blitt skåret av 

lærer på eksternaliserende- og prososial atferd. Også barnas atferd det siste året i barnehagen 

(5-6 års alder) blir inkludert i analysen, for å få illustrert overgangen fra barnehage til skole. 

Tabll 1 viser fordelingen av N og kjønn ved ett, to og tre års skolegang. 
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Tabell 1 

Fordelingen av N og kjønn ved ett, to og tre års skolegang 

Eksternaliserende atferd     Prososial atferd 

  N % jenter    N % jenter 
1 år 343 52,1  1 år 348 52,1 
2 år 220 47,1  2 år 225 55,4 
3 år 116 53,9  3 år  116 53,9 
 

Utfallsvariabler: eksternaliserende- og prososial atferd 

De to utfallsvariablene, eksternaliserende- og prososial atferd, er beregnet ut ifra data fra 

førskolelæreres og læreres besvarelser på ”The Strengths and Difficulties Questionnaire” 

(SDQ) (Goodman, 1997). SDQ et spørreskjema som måler atferdsmessige, sosiale og 

emosjonelle styrker og vansker hos barn og ungdommer (3-16 år). Forskning på instrumentets 

psykometriske egenskaper peker i retning av at det er et nyttig spørreskjema med tanke på å 

måle tilpasning og psykopatologi i den aktuelle aldersgruppen (Goodman, 2001; Goodman, 

Ford, Simmons, Gatward & Meltzer, 2003). Bruk av SDQ i epidemiologisk forskning, til å 

måle mentale helseproblemer, er blitt testet og bekreftet i flere land, også i Norge (Brøndbo et 

al., 2011). Skjemaet kan fylles ut av foreldre og lærere, i tillegg til at det finnes et skjema for 

selvutfylling for ungdommer. Instrumentet består av 25 spørsmål, som deles inn i fem 

underkategorier med fem tilhørende spørsmål hver. Se vedlegg A for en liste over 

spørsmålene. De fem subskalaene er atferdsproblemer, emosjonelle symptomer, 

hyperaktivitet-uoppmerksomhet, vennerelasjoner og prososial atferd. Svarene gis på en 3-

poengs Likert skala, som angir hvor vidt utsagnene stemmer for det gjeldende barnet eller 

ikke. Subskalaene skåres ved at skårene på hvert av de fem utsagnene summeres (Goodman, 

1997).            

 Alternativt kan spørsmålene summeres og kombineres i to underkategorier, 

henholdsvis eksternaliserende- (atferdsproblemer pluss hyperaktivitet-uoppmerksomhet) og 

internaliserende symptomer (emosjonelle symptomer pluss vennerelasjoner). Prososial atferd 

utgjør ved denne løsningen fremdeles en egen subskala. Faktoranalyser og målinger av 

diskriminerende validitet peker i retning av at det er fordelaktig å dele inn i disse brede 

underkategoriene i epidemiologiske studier, hvor man gjør analyser av normative utvalg. 

Dette er med på å sikre en mer nøyaktig beskrivelse av hva som måles, samt generere funn 
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som kan sammenlignes på tvers av informanter (Goodman et al., 2010). I den gjeldende 

studien er derfor eksternaliserende atferd (M = 13.5, SD = 3.6) inkludert som utfallsvariabel, 

sammen med standard subskala for prososial atferd (M = 11.8, SD = 2.3). Korrelasjonen        

(r = -.5) mellom de to utfallsvariablene er moderat. (Se Pallant (2007) for mål på 

korrelasjonsstyrke).            

 SDQ-lærerrapporter anbefales som et praktisk og valid alternativ for å vurdere positiv 

og negativ atferd hos førskolebarn (Petermann, Petermann & Schreyer, 2010). Studier har 

funnet at informasjon fra lærere kan være noe mer nyttig med tanke på å oppdage 

atferdsproblemer og hyperaktivitet- og uoppmerksomhetssymptomer hos barn (Goodman et 

al., 2003). Man kan anta at lærere i noe større grad enn foreldre er objektive og nøyaktige i 

sine rapporter av barnas eksternaliserende og prososiale atferd, da dette er atferd som kommer 

til uttrykk i kontekster hvor barna samhandler med andre jevnaldrende. Lærere har også et 

større sammenlikningsgrunnlag for hva som er normal og avvikende atferd. På bakgrunn av 

dette er analysene i den gjeldende studien kun basert på data fra (førskole)lærere. Lærerne 

fikk beskjed om å besvare spørreskjemaet basert på barnets atferd i løpet av de siste seks 

månedene. Korrelasjonen mellom lærer- og foreldrerapportene var fra lav til moderat             

(r (eksternaliserende atferd) = .59, r (prososial atferd) = .17).  

Prediktorvariabler 

Utetid 

I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver heter det at ”utelek og uteaktivitet er en 

viktig del av barnekulturen som må tas vare på uansett geografiske og klimatiske forhold” 

(Kunnskapsdepartementet, 2006, april, s. 26). I lederintervjuene ble det innhentet informasjon 

om antallet timer barna tilbringer utendørs sommer og vinter i barnehagen. Skårene fra disse 

spørsmålene er kombinert til en gjennomsnittlig utetidsvariabel. Variabelen gjenspeiler 

antallet timer barna i gjennomsnitt tilbringer utendørs i løpet av en dag gjennom hele året. 

Gjennomsnittlig utetid varierer fra to til ni timer (M = 4.8; SD = 1.4). Korrelasjonen mellom 

utetid vinter og sommer er moderat (r = .5). De fleste barnehagene svarte at de er mer ute om 

sommeren (M = 5.9; SD = 1.6) enn om vinteren (M = 3,8; SD = 1.6). Ingen av barnehagene 

lot utetiden bli begrenset av regnvær, men enkelte svarte at de tok avgjørelser etter sunn 

fornuft. Med tanke på temperatur holdt de fleste barnehagene seg inne hvis det var -15 grader 

eller mer. Vind var en avgjørende faktor for utetid vinter. Barnehagene oppgav også 

aldersforskjeller. Barn yngre enn tre år er mindre ute. De eneste barnehagene som skilte seg ut 
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fra disse unntakene var naturbarnehagene, som oppgav at de er ute hele dagen både sommer 

og vinter, uavhengig av vær og temperatur.  

Standarden på uteområdet 

I utviklingen av en prediktorvariabel som definerer standarden på uteområdet, er det tatt 

utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets veileder for utforming av barnehagens utearealer 

(Kunnskapsdepartementet, 2006, desember). Som sagt innledningsvis innebærer 

retningslinjene at barna skal ha god nok plass (utearealet per barn over tre år bør være minst 

33 kvadratmeter), naturlig vegetasjon bør bevares i størst mulig grad, og det bør være en 

balanse mellom strukturerte og ustrukturerte lekemuligheter. Elementer som asfalt og 

steingrus bør ikke være dominerende (Kunnskapsdepartementet, 2006, desember). Relevant 

informasjon fra lederintervjuene ble trukket ut basert på disse retningslinjene. Følgende 

indikatorer for standarden på utendørskonteksten er laget: areal per barn, andelen ikke-grønt 

areal, lekeapparater, og innslag av tradisjonelle konstruksjoner som  lavvo, gapahuk og 

ildsted.            

 Areal per barn er arealet på uteområdet delt på det totale antallet barn i barnehagen. 

Skårene varierer fra 5-741 kvm per barn (M = 204.1; SD = 218.4). Da det ikke antas et lineært 

forhold mellom areal per barn og standarden på uteområdet (Kampmann, 1994), så er skårene 

omgjort til en 3-poengs skala. Barnehagene med mindre enn 33 kvm per barn fikk skåren 1, 

barnehagene med mellom 33-100 kvm per barn (god plass) fikk skåren 2, og barnehagene 

med mer enn 100 kvm per barn (ubegrenset med plass) fikk skåren 3.  

 Prosentandelen ikke-grønt areal er beregnet ved å summere arealet oppgitt for grus, 

asfalt og sand. Skårene varierte fra 0-70 % (M = 25.9; SD = 20.0). Da det heller ikke her 

forventes et lineært forhold, er skårene omgjort til en 3-poengs skala, basert på 

gjennomsnittet. Skalaen er reversert slik at en høyere skåre indikerer mer grønt areal (gress og 

/ eller skog). Barnehagene fikk skåren 1 dersom de hadde et større areal med ikke-grønne 

elementer enn gjennomsnittet, skåren 2 hvis de hadde mellom 10.0-25.9 % ikke-grønt areal, 

og skåren 3 hvis de hadde mindre enn 10 % asfalt, grus og sand på uteområdet.   

 Ved gjennomgang av lederintervjuene viste det seg at de tre mest populære 

lekeapparatene i samtlige barnehager (av de som hadde lekeapparater) var sandkasse, huske 

og sklie. Indikatoren ”lekeapparater” er på bakgrunn av denne informasjonen skåret som 1 for 

de barnehagene som ikke hadde noen av disse lekeapparatene. Skåren 2 er gitt til de 

barnehagene som hadde en eller to av disse lekeapparatene. De barnehagene som hadde alle 
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de tre lekeapparatene på uteområdet sitt fikk skåren 3.      

 Den siste indikatoren, gapahuk-lavvo-ildsted, er skåret som 1 for de barnehagene som 

ikke hadde noen slike bygde strukturer på uteområdet, 2 for de som hadde én struktur, og 3 

for de som hadde to eller flere strukturer.        

 Alle subskårene er til slutt omformet til Z-skårer, som ved bruk av gjennomsnitt er satt 

sammen til en total standardskåre for uteområdet. Skårene varierer fra -.98 til .84 (M = 0.00; 

SD = 0.5). Se vedlegg C for korrelasjoner mellom de individuelle indikatorene.     

Fokus på natur 

Bruk av naturen inngår i barnehagenes pedagogiske arbeid. Natur, miljø og teknikk utgjør et 

av de sju områdene i rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Barn skal gjennom 

dette fagområdet bli kjent med og få forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. 

Barna skal få utvikle glede ved å bruke naturen, og lære å ta vare på miljø og natur. 

(Kunnskapsdepartementet, 2006, april). Kunnskapsdepartementets veileder for utformingen 

av barnehagens utearealer understreker at ferdigproduserte lekeapparater kan stimulere 

grovmotoriske aktiviteter, men ikke erstatte naturens utfordringer og dens betydning for barns 

lek og utvikling. Veilederen oppfordrer derfor til ukentlige turer til naturområder i nærmiljøet 

(Kunnskapsdepartementet, 2006, desember).       

 Til tross for disse retningslinjene ser man relativt store forskjeller i barnehagene, på 

hvor vidt de har et stort fokus på å la barna være ute i og lære om naturen. I studien er det 

derfor forsøkt å skille barnehagene som hadde et tydelig fokus på natur fra de som var mindre 

opptatt av å inkludere lek i naturen som en del av barnehagens innhold og plan. Inndelingen 

er basert på informasjon fra lederintervjuene, informasjon fra barnehagenes hjemmesider og 

årsplaner, og informasjon fra forskere i Vennestudien, som var ute og observerte i de 

forskjellige barnehagene. Barnehagene med ”fokus på natur” kjennetegnes i hovedtrekk av at 

de la stor vekt på natur og friluftsliv i sine beskrivelser og definisjoner av hvilken barnehage 

de var. De hadde skogsområder på barnehagens eller utenfor barnehagens område, hvor barna 

fikk leke hver dag. De hadde gjerne også en egen uteavdeling i barnehagen, hvor barna på 

avdelingen var ute i naturen hele dagen, hele året. Enkelte av disse barnehagene betegnet seg 

som natur- og friluftsbarnehager, men dette var ikke et nødvendig kriterium for å bli inkludert 

i gruppen. Av de 27 barnehagene var det 11 som fikk betegnelsen ”fokus på natur”. Det er 

naturlig å anta at barna i disse barnehagene i snitt oppholdt seg mer i et naturmiljø enn barna i 

den andre gruppen barnehagene. 
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Kontrollvariabler 

Temperament 

Forskning har funnet en sammenheng mellom temperament og utviklingen av 

eksternaliserende atferd (Rubin et al., 2003). På bakgrunn av dette blir temperament inkludert 

som kontrollvariabel i analysene av eksternaliserende atferd. Denne variabelen er basert på 

foreldres besvarelse av ti spørsmål fra ”Behavioral Style Questionnaire” (McDevitt & Carey, 

1978). Instrumentet måler temperament hos barn mellom 3-7 år og kan brukes i både klinisk- 

og forsknings øyemed. Spørsmålene er basert på ni variabler, som på teoretisk og klinisk 

bakgrunn er blitt definert som aspekter ved temperament (Thomas, Chess, Birch, Hertzig & 

Korn, 1963). Variablene er aktivitetsnivå, kroppslig rytme, tilnærming i nye og ukjente 

situasjoner, tilpasning til nye rutiner, emosjonelle reaksjoners intensitet, humør, 

oppmerksomhetsspenn (utholdenhet), distraherbarhet og sensitivitet ovenfor sensorisk stimuli. 

Spørsmålene fra ”Behavioral Style Questionnaire” ble skåret på en Likert skala fra 1 til 5, 

hvor høyere skåre indikerer vanskeligere temperament (Thomas et al., 1963). Se vedlegg A 

for en liste over spørsmålene. For å få en enhetlig skåre på temperament er enkeltskårene 

summert. Skårene rangerer fra 12-31 (M = 22.8; SD = 2.8).  

Perspektivtaking (theory of mind) 

Barns evne til perspektivtaking (”theory of mind”), det vil si evnen til å forestille seg hva 

andre tenker og føler, blir inkludert som kontrollvariabel i analysene av prososial atferd. Dette 

er basert på antakelsen om at perspektivtaking er et viktig utgangspunkt for læringen av denne 

typen atferd (Ogden, 2011). Barna som deltok i Vennestudien ble testet i perspektivtaking på 

følgende måte: Det ble tatt fram en melkekartong og en lommebok. Barna ble spurt om hvor 

de trodde det lå penger. Mynter ble tatt ut fra lommeboken og lagt i melkekartongen. Barna 

ble så spurt om hvor det neste barnet som kom inn ville gjette at pengene lå. Barnas svar ble 

kodet som ”1” dersom de viste evne til perspektivtaking og ”0” dersom de ikke utviste denne 

evnen. En variabel er beregnet der skåren gjenspeiler barns evne til perspektivtaking ved 5-6 

års alder. Blant barna over 5 år utviste 67.5 % evne til perspektivtaking.   

Sosioøkonomisk status 

Sosioøkonomisk status er assosiert med barns kognitive og sosiale utvikling (NICHD, 2006). 

Fra foreldreintervjuene er det innhentet informasjon om mors og fars utdannelse og inntekt. 

Utdanning er skåret fra fullført ungdomsskole (1) til fullført mastergrad eller høyere (6). 
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Inntektsnivå er rangert fra ingen inntekt (1) til mer enn 500 000 NOK i året (6). Det er laget 

en skåre for sosioøkonomisk status ved å beregne gjennomsnittet av de fire skårene (M = 

3.66; SD = 0.83). Se vedlegg C for korrelasjoner mellom de individuelle indikatorene.  

Familiefunksjon 

Også familiefunksjon er assosiert med barns utviklingsutfall (NICHD, 2006). I Vennestudien 

ble familiefunksjon målt ved at foreldrene bekreftet eller avkreftet 13 utsagn som dekket grad 

av samhold, kommunikasjon, problemløsning, støtte og aksept. Familiefunksjonsskalaen var 

hentet fra ”Ontario Child Health Study” (Boyle et al., 1987). Utsagnene ble besvart på en 4-

poengs Likert skala, som varierte fra ”helt enig” til ”helt uenig”. Se vedlegg A for en 

utfyllende liste over spørsmålene. Skårene rangerte fra 20-52 (M = 45.0; SD = 5.2). 

Barnehagekvalitet 

Basert på forskning på barnehagekvalitet beskrevet innledningsvis, er følgende indikatorer 

laget: Personalets utdannelsesnivå, personalets stabilitet, barn:voksen ratio, gruppestørrelse og 

medvirkning. Informasjonen er hentet fra lederintervjuene.    

 Under lederintervjuene ble det fylt ut en liste over barnehagens ansatte med 

informasjon om de ansattes utdannelse og stillingsprosent. Det blir skilt mellom de ufaglærte, 

de faglærte og de høyt utdannede. I kategorien ”ufaglært” inkluderes assistentene i 

barnehagen, som ikke hadde tatt noe mer utdannelse etter endt videregående skolegang. De 

”faglærte” er de som hadde vært to år i lære etter endt fagskole, eller som hadde en form for 

utdannelse fra høyskole eller universitet. For å kunne havne i kategorien ”høyt utdannet” 

kreves det at de hadde fullført førskolelærerutdanningen. Hvert årsverk er tildelt poeng basert 

på utdannelseskategori: et årsverk med ufaglært, faglært eller høyt utdannet arbeid er tildelt 

henholdsvis ett, to og tre poeng. Den endelige poengsummen er delt på det totale antallet 

årsverk, for å oppnå en sammenlignbar skåre for utdanningsnivået i hver enkelt barnehage (M 

= 2.36; SD = .37).          

 Videre foretok lederne under intervjuet en vurdering av personalets stabilitet, i tiden 

da Vennestudien pågikk. Staben ble skåret som å ha vært ustabil (1), ganske stabil (2) eller 

stabil (3) (M = 2.54; SD = .58). Skåren som ble gitt er benyttet i utregningen av den totale 

kvalitetsvariabelen          

 Barn:voksen ratio, det vil si antallet barn per voksen, er beregnet ved å dele antallet 

barn i barnehagen på antallet årsverk. Skårene varierer fra 2 til 6.67. Basert på gjennomsnittet 

(M = 4.71; SD = 1.19) er barnehagene tildelt 1, 2 eller 3 poeng. Poengene er reversert, slik at 
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en høyere skåre indikerer færre barn per voksen. Barnehagene, hvis skåre var mer enn ett 

standardavvik over gjennomsnittet, fikk ett poeng. Dersom barnehagens skåre var ± 1 

standardavvik fra gjennomsnittet fikk de to poeng. De barnehagene med skårer lavere enn ett 

standardavvik fra gjennomsnittet fikk tre poeng.    

 Gruppestørrelsen på en avdeling i barnehagene varierte fra mellom 4 til 24 barn (M = 

17.19; SD = 5.00). På samme måte som med antallet barn per voksen, er verdiene reversert 

slik at en høyere skåre gjenspeiler en mindre barnegruppe.     

 Lederne ble bedt om å oppgi hvor vidt barna hadde medbestemmelse i barnehagens 

virksomheter. Samtlige ledere bekreftet dette. Basert på eksempler lederne gav på hvordan 

barna var medvirkende, er barnehagene tildelt en skåre fra en til fem. Der det i løpet av dagen 

ble satt av noe tid til frilek ble det gitt ett poeng. De som nevnte at barna fikk lov til å velge 

blant alternativer som de voksne hadde bestemt, fikk to poeng. Dersom barna fikk lov til å 

være med i planlegging og utføring av barnehagens fester ble det gitt tre poeng. Og der barna 

i tillegg fikk være med i planlegging og utføring av mer daglige aktiviteter, som matlaging og 

valg av tema, ble det skåret fire. For å oppnå fem poeng måtte de voksne være åpne for å 

endre på dagsplaner og ukeplaner etter barnas behov.      

 Til slutt er alle subskårene omformet til Z-skårer. Ved bruk av gjennomsnitt er Z-

skårene satt sammen til en total skåre for barnehagekvalitet. Skårene varierer fra -.96 til 1.18 

(M = -0.06; SD = 0.50). Se vedlegg C for korrelasjoner mellom de individuelle indikatorene.  

        

Statistiske analyser 

Alle analysene blir utført ved bruk av IBM SPSS Statistics 20. Hierarkisk multippel 

regresjonsanalyse utføres for å besvare spørsmålet om hvilke faktorer som best kan predikere 

eksternaliserende- og prososial atferd hos barnehagebarn. I denne typen analyse blir variabler 

eller sett med variabler lagt inn i blokker. Hver uavhengige variabel blir vurdert ut ifra hva 

den legger til i prediksjonen av den avhengige variabelen, etter at tidligere variabler er blitt 

kontrollert for. Analysene gir et bilde av forholdet mellom utfallsvariabelen og prediktor- og 

kontrollvariablene (Pallant, 2007). Det blir utført separate analyser for de to utfallsvariablene. 

Kontrollvariablene blir inkludert i blokk 1. For eksternaliserende atferd gjelder dette barnets 

kjønn, alder og temperament, sosioøkonomisk status, familiefunksjon og barnehagekvalitet. I 

analysen av prososial atferd byttes temperament ut med perspektivtaking. Bortsett fra dette 

ser blokkene like ut for de to utfallsvariablene. Utetid, standarden på uteområdet og fokus på 

natur blir inkludert i blokk 2. I blokk 3 blir det testet for interaksjonseffekter mellom utetid og 
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standarden på uteområdet, samt utetid og fokus på natur. Manglende svar blir behandlet ved 

parvis ekskludering (Pallant, 2007).         

 I multippel regresjon er det en rekke antakelser om datamaterialet som skal oppfylles, 

som angår størrelsen på utvalget, ekstreme skårer, normalfordeling, linearitet og 

multikollinearitet (Pallant, 2007). Det er blitt undersøkt hvor vidt datamaterialet tilfredsstiller 

disse kravene. Det er relativt høye korrelasjoner mellom enkelte av prediktor- og 

kontrollvariablene, noe som kan antyde at multikollinearitet kan utgjøre et problem for 

analysene i den gjeldende studien. Korrelasjonsmatrisen i tabell 2 viser signifikante 

sammenhenger mellom variablene barnehagekvalitet, utetid, standard på uteområdet og fokus 

på natur. Dette kan bety at det kan være vanskelig å skille på disse variablene som ulike 

kvaliteter ved barnehagene. For eksempel kan et høyt utdannet personal være synonymt med 

et personal som er opptatt av at barna skal få leke mye ute og som er opptatt av å gi barna 

tilgang på natur. Pallant (2007) anbefaler å utelate eller slå sammen variabler der 

korrelasjonen er .7 eller høyere. Som tabell 2 viser er ingen av korrelasjonene over dette, men 

det kan allikevel ikke ses bort ifra at høye korrelasjoner påvirker resultatene. Se eventuelt 

vedlegg C for en oversikt over alle korrelasjonene.   

 

Tabell 2  

Korrelasjonsmatrise for et utvalg av de uavhengige variablene 

  Barnehagekvalitet Utetid 
Standard på 
uteområdet Fokus på natur 

Barnehagekvalitet 1 ,566** ,235** ,477** 

Utetid  1 ,074* ,562** 

Standard på uteområdet   1 ,447** 

Fokus på natur    1 
* p < .05. ** p < .01. 
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For å besvare spørsmålet om hvordan utviklingen av eksternaliserende- og prososial atferd er 

hos disse barna etter at de er begynt på skole, blir det benyttet beskrivende statistikk og 

gjennomsnitt. Datamaterialet blir splittet på kjønn og fokus på natur, for å se om det er noen 

forskjeller mellom guttene og jentene som hadde gått i de to ulike gruppene barnehager.       

T-tester for uavhengige utvalg blir utført for å teste hvor vidt de eventuelle forskjellene etter 

ett års skolegang er signifikante. Det blir ikke kontrollert for multiple tester, da det er et lite 

utvalg av tester som gjennomføres.  
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RESULTATER 

Undersøkelse av eksternaliserende- og prososial atferd hos 5-6 år gamle barnehagebarn 

Eksternaliserende atferd 

Hierarkisk lineær regresjonsanalyse ble utført for å vurdere hvor vidt utetid, standarden på 

uteområdet og fokus på natur kan predikere eksternaliserende atferd hos 5-6 år gamle 

barnehagebarn, etter å ha kontrollert for barnets kjønn, alder og temperament, familiens 

sosioøkonomiske status og familiefunksjon, og barnehagekvalitet. Tabell 3 viser resultatene. 

(Variablene fra blokk 1 inngår også i analysene for blokk 2, men dette er ikke oppgitt i 

tabellen.) 

Tabell 3 

Hierarkisk lineær regresjonsanalyse som predikerer eksternaliserende atferd hos 

barnehagebarn ved 5 års alder 

Variabel B 95% CI β R² ∆R² ∆F 
Blokk 1    .155 .155 10.36*** 
           Alder      .01 [-.02, .03]       .02    
           Kjønn 1.88*** [1.16, 2.59]       .26***    
           Temperament      .08 [-.05, .21]       .06    
           SØS     -.62** [-1.04, -.19]      -.14**    
           Familiefunksjon     -.06 [-.13, .01]      -.09    
           Barnehagekvalitet -1.60*** [-2.29, -.91] -.23***    
Blokk 2    .160 .005 .69 
           Utetid     -.23 [-.58, .12]      -.09    
           Standard uteområde     -.08 [-.96, .80]      -.01    
           Fokus natur      .04 [-1.12, 1.21]       .01    
Blokk 3    .179 .020 4.03* 
           Alder      .01 [-.01, .03] .04    
           Kjønn    1.88*** [1.17, 2.59]    .26***    
           Temperament      .08 [-.05, .21] .06    
           SØS     -.59** [-1.02, -.16]   -.14**    
           Familiefunksjon     -.06 [-.13, .01] -.09    
           Barnehagekvalitet  -1.17** [-2.04, -.30]    -.17**    
           Utetid    -.24 [-.65, .17] -.09    
           Standard uteområde    -.10 [-.97, .77] -.01    
           Fokus natur     .31 [-.87, 1.49]  .04    
           Utetid X Standard 
           uteområde    -.72** [-1.25, -.18]       -.14**    
           Utetid X Fokus natur    -.17 [-.80, .46]       -.04       

* p < .05. ** p < .016. *** p < .001. 
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Forskningsspørsmål 1.0 

Modellen som helhet forklarer 17.9 % av variansen i eksternaliserende atferd. 

Kontrollvariablene forklarer 15.5 % av variansen.Variablene som kommer ut som signifikante 

prediktorer for eksternaliserende atferd er kjønn (B = 1.88, p < .001), sosioøkonomisk status 

(β = -.14, p < .016), barnehagekvalitet (β = -.17, p < .016) og interaksjonen mellom utetid og 

standarden på uteområdet (β = -.14, p < .016). Hunkjønn, høyere sosioøkonomisk status og 

høyere barnehagekvalitet er assosiert med mindre symptomer på eksternaliserende atferd. 

Barnets alder ved T1, temperament og familiefunksjon har ikke en signifikant effekt på 

utfallet. Kjønn forklarer 6.6 % av variansen og utgjør i denne modellen den sterkeste 

prediktoren for eksternaliserende atferd. Deretter kommer barnehagekvalitet og utelek på 

områder av høy kvalitet, som forklarer 1.7 % av variansen hver.  

Forskningsspørsmål 1.1 

Verken utetid, standarden på uteområdet eller fokus på natur kommer ut som signifikante 

hovedeffekter forbundet med eksternaliserende atferd. Inkluderingen av de tre 

prediktorvariablene forhøyer modellens andel forklarte varians med kun 0.5 %. 

Forskningsspørsmål 1.2 

Interaksjonen mellom utetid og standarden på uteområdet er som sagt signifikant assosiert 

med utfallsvariabelen. Flere timer til utelek er assosiert med mindre grad av eksternaliserende 

atferd, så lenge barnehagen har et uteområde med høy standard. Interaksjonen mellom utetid 

og fokus på natur nådde ikke statistisk signifikans. 
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Prososial atferd 

De samme forskningsspørsmålene som ble stilt for eksternaliserende atferd ble også 

undersøkt for prososial atferd. Perspektivtaking ble inkludert som kontrollvariabel i stedet for 

temperament. Bortsett fra dette var analysene de samme. Tabell 4 viser resultatene fra 

analysene. (Som ved eksternaliserende atferd så inngår variablene fra blokk 1 i analysene for 

blokk 2, selv om dette ikke er oppgitt i tabellen.) 

 

Tabell 4 

Hierarkisk lineær regresjonsanalyse som predikerer prososial atferd hos barnehagebarn ved 

5 års alder 

Variabel B 95% CI β R² ∆R² ∆F 
Blokk 1    .158 .158 12.18*** 
           Alder    .001 [-.01, .02]       .01    
           Kjønn   -1.31*** [-1.74, -.88]      -.28***    
           Perspektivtaking      .70** [.23, 1.16]       .14**    
           SØS      .32** [.06, .58]       .11**    
           Familiefunksjon      .04 [-.003, .08]       .09    
           Barnehagekvalitet      .70*** [.28, 1.11]    .15***    
Blokk 2    .232 .073 12.26*** 
           Utetid      .21* [.005, .41]       .13*    
           Standard uteområde      .66** [.16, 1.17]       .14**    
           Fokus natur      .89** [.22, 1.56]       .17**    
Blokk 3    .242 .011 2.68* 
           Alder     .001 [-.01, 01] .01    
           Kjønn -1.35*** [-1.76, -.94]   -.29***    
           Perspektivtaking  .64** [.19, 1.09]   .13**    
           SØS       .29* [.05, .54]   .11**    
           Familiefunksjon       .03 [-.01, .07] .07    
           Barnehagekvalitet     -.14 [-.64, .37] -.03    
           Utetid      .10 [-.14, .33] .06    
           Standard uteområde .67** [.17, 1.17]   .14**    
           Fokus natur      .74* [.06, 1.42] .14*    
           Utetid X Standard 
           uteområde      .13 [-.17, .44]       .04    
           Utetid X Fokus natur      .36* [.001, .73]       .13*       

* p < .05. ** p < .016. *** p < .001.  
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Forskningsspørsmål 1.0 

Den endelige modellen forklarer til sammen 24.2 % av variansen i prososial atferd. 

Kontrollvariablene står for 15.8 % av den forklarte variansen Variablene som kommer ut som 

signifikante prediktorer for prososial atferd er kjønn (B = -1.35, p < .001), perspektivtaking (β 

= .13, p < .016), sosioøkonomisk status (β = .11, p < .05), standarden på uteområdet (β = .14, 

p < .016), fokus på natur (β = .14, p < .05) og interaksjonen mellom fokus på natur og utetid 

(β = .13, p < .05). Hunkjønn, evne til perspektivtaking og høyere sosioøkonomisk status er 

forbundet med mer prososial atferd hos barna. Barnets alder ved T1, familiefunksjon og 

barnehagekvalitet har ikke en signifikant effekt på utfallet. Barnehagekvalitet kommer ut som 

signifikant i blokk 1, men effekten forsvinner etter at prediktorvariablene inkluderes i 

analysen i blokk 2. Kjønn forklarer 9.7 % av variansen i prososial atferd og utgjør den 

sterkeste prediktoren i modellen. Deretter kommer fokus på natur og standarden på 

uteområdet, som forklarer henholdsvis 1.2 % og 1.7 % av variansen.  

Forskningsspørsmål 1.1 

I blokk 2 kommer både utetid (β = .13, p < .05), standarden på uteområdet (β = .14, p < .016) 

og fokus på natur (β = .17, p < .016) ut som signifikante hovedeffekter. Mer utetid, bedre 

standard og fokus på natur er forbundet med mer prososial atferd hos barnehagebarna. De tre 

prediktorvariablene forhøyer modellens andel forklarte varians med 7.4 % (F (9, 385) = 

12.26, p < .001). Etter at interaksjonene inkluderes i den siste blokken forsvinner 

hovedeffekten av utetid. Hovedeffketene av standarden på uteområdet og fokus på natur 

forblir derimot signifikante også i den endelige modellen.     

Forskningsspørsmål 1.2 

I blokk 3 er interaksjonen mellom utetid og fokus på natur signifikant assosiert med prososial 

atferd. Flere timer til utelek er assosiert med mer prososial atferd, så lenge barnehagen har et 

høyt fokus på natur. Interaksjonen innebærer at for å kunne beskrive innflytelsen til den ene 

variabelen trenger man å spesifisere nivået på den andre (Pallant, 2007). Dette medfører at 

man ikke så lett kan tolke den signifikante hovedeffekten av fokus på natur i den endelige 

modellen. Interaksjonen mellom utetid og standarden på uteområdet når ikke statistisk 

signifikans. 
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Utviklingen av eksternaliserende- og prososial atferd fra barnehage til skole 

I denne studien var det av spesiell interesse å se på hvilken betydning det kan ha for barns 

longitudinelle utvikling av eksternaliserende- og prososiale atferd at de får tilbringe tid ute i 

naturlige omgivelser mens de går i barnehage. Det vil allikevel først gis en generell 

beskrivelse av utviklingen, før spørsmålet om eventuelle forskjeller mellom barna fra 

barnehagene med og uten fokus på natur blir besvart.      

 Da kjønn viste seg å være en sterk prediktor for både eksternaliserende- og prososial 

atferd, så ble analysen utført på gutter og jenter hver for seg. Resultatene for eksternaliserende 

atferd vises i figur 1 og resultatene for prososial atferd vises i figur 2. Resultatene er basert på 

jenters og gutters gjennomsnittlige nivå av eksternaliserende- og prososiale atferd etter at de 

har gått ett, to og tre år på skole. Det første punktet på grafen i figurene viser barnas atferd 

gjennom det siste året i barnehagen. 

Eksternaliserende atferd 

Forskningsspørsmål 2.0 

Resultatene fra figur 1 kan tyde på at barna generelt viser en nedgang i graden av 

eksternaliserende atferd over tid. Jentene fra begge gruppene barnehager og guttene fra 

barnehagene uten fokus på natur følger dette mønsteret. Det er ikke testet hvor vidt 

endringene fra år til år er signifikante. Guttene fra barnehagene med fokus på natur skiller seg 

derimot ut fra de andre gruppene. Disse guttene viser tendenser til økt grad av 

eksternaliserende atferd ettersom de blir eldre. Hos jentene fra barnehagene uten fokus på 

natur kan det også etter tre års skolegang observeres en oppgang i symptomer på 

eksternaliserende atferd.  

Forskningsspørsmål 2.1 

I regresjonsanalysen fant vi at fokus på natur ikke var en signifikant prediktor for graden av 

eksternaliserende atferd hos 5-6 år gamle barnehagebarn. Når gruppene er splittet på kjønn, 

viser allikevel figur 1 tendenser til at det er forskjeller mellom barna fra de to gruppene 

barnehager på dette tidspunktet. Dette gjelder spesielt for guttene. Guttene fra barnehagene 

med fokus på natur ser ut til å utvise mindre grad av eksternaliserende atferd enn guttene fra 

barnehagene uten dette fokuset. En t-test for uavhengige utvalg viser at forskjellene er 

statistisk signifikante for guttene det året de går i barnehagen (t (195) = 3.31,  p < .001). For 
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jentene kommer ikke forskjellen ut som signifikant i t-testen (t (233) = 1.14, p = .26). Etter ett 

års skolegang ser forskjellen mellom de to gruppene gutter ut til å reduseres. En t-test for 

uavhengige utvalg viser at forskjellene på dette tidspunktet verken er signifikant for guttene (t 

(162) = 1.02, p = .31) eller for jentene (t (177) = 1.35, p = .18). Etter to års skolegang 

forsvinner tendensen helt til at guttene fra barnehagene med fokus på natur utviser mindre 

grad av eksternaliserende atferd enn guttene fra barnehagene uten dette fokuset. For jentene 

ser tendensen til forskjeller mellom de to gruppene barnehager ut til å opprettholdes også etter 

to og tre år på skole, men det antas imidlertid ikke at disse forskjellene er signifikante.  

Figur 1 

Utviklingen av eksternaliserende atferd fra siste året i barnehagen til 3. klasse hos gutter og 

jenter fra barnehager med ulikt fokus på natur  
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Prososial atferd 

Forskningsspørsmål 2.0 

Ut ifra grafene i figur 2 viser begge gruppene jenter en generell tendens til økt prososial atferd 

over de fire måletidspunktene. Guttene fra barnehagene uten fokus på natur viser den samme 

tendensen som jentene, til økt grad av prososial atferd fra de slutter i barnehagen og har gått et 

par år på skolen. Fra 2. til 3. klasse antyder imidlertid resultatene en tendens til nedgang i 

prososial atferd hos denne gruppen gutter. Guttene fra barnehagene med fokus på natur viser 

et noe annet mønster. Hos dem kan det se ut som at graden av prososial atferd minker ved 
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overgangen fra barnehage til skole. I løpet av de neste to årene på skole tyder resultatene på at 

guttene igjen blir mer prososiale og at de havner tilbake på det nivået de var på det siste året i 

barnehagen. Det er heller ikke her testet for hvor vidt endringene over tid er signifikante. 

Forskningsspørsmål 2.1 

Undersøkelsen av utviklingen av prososial atferd antyder at det fortsetter å eksistere 

forskjeller mellom gruppene barn som har gått i barnehager med fokus på natur og ikke de 

første tre årene etter overgangen til skole. Jentene fra barnehagene med fokus på natur er 

gruppen som utviser mest prososial atferd på alle de fire måletidspunktene. En t-test for 

uavhengige utvalg viser at forskjellene mellom jentene fra de to gruppene barnehager 

fremdeles er signifikant etter ett års skolegang (t (95.4) = -2.21, p < .05). Disse forskjellene 

ser ut til å vedvare også etter to og tre år på skolen, selv om det er svake tendenser til at 

forskjellene reduseres med årene. Guttene fra barnehagene med fokus på natur er etter 

overgangen til skole mindre prososiale enn de to gruppene jenter, men mer prososiale enn den 

andre gruppen gutter. Forskjellen mellom de to gruppene gutter etter ett år på skole kommer 

ikke ut som signifikant (t (164) = -.70, p = .49), men det er tendenser til at forskjellene 

mellom dem øker igjen med årene.    

Figur 2 

Utviklingen av prososial atferd fra siste året i barnehagen til 3. klasse hos gutter og jenter fra 

barnehager med ulikt fokus på natur  
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DISKUSJON 

En vanlig oppfatning, både hos menigmann og hos dem som arbeider i barnehager, er at det er 

bra for barna å være ute – at de havner i mindre konflikter med hverandre der og at de hjelper 

hverandre mer. Men det er lite forskning som har undersøkt barnehager og betydningen det 

kan ha for barnas utvikling at de får være mye ute i barnehagen. Og er det nok å bare være 

ute, eller kan spesifikke kvaliteter ved uteområdet være av betydning? Hensikten med denne 

studien var først og fremst å undersøke hvor vidt utelek i barnehagen og kvaliteter ved 

barnehagens utendørskontekst hadde noen sammenheng med førskolebarns grad av 

eksternaliserende- og prososiale atferd. Med kvaliteter ved barnehagens utendørskontekst 

menes opphold i naturlige omgivelser og standarden på uteområdet, definert ut ifra areal per 

barn, andel areal dekket av asfalt og grus, samt innslag av både strukturerte og ikke-

strukturerte lekemuligheter. Det ble undersøkt om dette kunne være faktorer med signifikant 

betydning for utfallet også etter at det var kontrollert for faktorer ved barnet og familien. 

Andre kvaliteter ved barnehagen, som fokus på medvirkning, gruppestørrelsen på 

barnegruppen, antallet voksne og de voksnes utdannelse og stabilitet, ble også slått sammen 

og inkludert som kontrollvariabel. Videre var hensikten å undersøke utviklingen av 

eksternaliserende- og prososial atferd over tid. Spørsmålet som ble stilt var hvor vidt de 

eventuelle forskjellene i utfall mellom de barna som hadde gått i barnehager med fokus på 

natur og ikke så sterk fokus på natur vedvarte etter at barna hadde gått noen år på skole. 

Hovedfunn 

Resultatene i denne studien tyder på at kvaliteter ved barnehagens utendørskontekst er av 

betydning for førskolebarns eksternaliserende- og prososiale atferd. Det er ikke nok for barna 

å bare være ute. Spesielt for utviklingen av prososial atferd kan det se ut som at det er fordeler 

ved å la barna leke mye ute i naturlige omgivelser. Barna som har gått i barnehager med et 

høyt fokus på natur utviser større grad av prososial atferd også de første tre årene etter at de 

har begynt på skolen, sammenlignet med barna fra barnehagene uten dette fokuset. For 

utviklingen av eksternaliserende atferd tyder resultatene på at det er fordelaktig at barna får 

leke mye ute på områder med høy standard. Men en vel så viktig faktor for denne typen atferd 

ser ut til å være kvaliteter ved barnehagens personale, samt kvaliteter ved samhandlingen 

mellom barn og personal. Kjønn kommer ut som den sterkeste prediktoren for både 

eksternaliserende- og prososial atferd. Jenter utviser generelt mindre eksternaliserende atferd 

og mer prososial atferd enn gutter. 
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Faktorer som predikerer eksternaliserende- og prososial atferd 

Både faktorer ved barnet, familien og barnehagen kom ut som signifikante prediktorer for 

eksternaliserende- og prososial atferd. Hovedvekten her vil bli lagt på prediktorvariablene, 

som var faktorer ved barnehagenes utelek og utendørskontekst. Strukturelle og emosjonelle 

elementer ved personalet (barnehagekvalitet) vil også bli vektlagt i diskusjonen. Før disse 

resultatene blir diskutert, vil det bli tatt en kort gjennomgang av effekten av de ulike barne- og 

familievariablene. 

Faktorer ved barnet 

Kjønn hadde en relativt sterk sammenheng med utfallet, sammenlignet med de andre 

variablene. Kjønn forklarte 6.6 % av variansen i eksternaliserende atferd og 9.7 % av 

variansen i prososial atferd. Dette stemmer overens med tidligere metaanalyser av kjønn, som 

finner at denne faktoren vanligvis forklarer mellom 5-10 % av de individuelle forskjellene 

(Berk, 2009). Gutter kom ut som høyere enn jenter på eksternaliserende atferd, og lavere enn 

jenter på prososial atferd. At gutter utviser mer symptomer på eksternalisering enn jenter 

bekrefter tidligere funn. Rubin et al. (2003) rapporterte at gutter er mer aggressive og kommer 

i flere konflikter enn jenter allerede fra småbarnsalder av. Disse forskjellene blir bare mer 

markerte i førskolealderen (Rubin et al., 2003). At jentene kommer ut som mer prososiale enn 

guttene bekrefter også tidligere rapporterte tendenser. Forskjellene har vist seg å være størst 

for omsorg og mindre fremtredende for hjelpeatferd (Berk, 2009).  

 Perspektivtaking kom ut som en signifikant prediktor for prososial atferd. Resultatet 

bekrefter at et barns evne til perspektivtaking er et viktig utgangspunkt for læringen av denne 

typen atferd (Ogden, 2011). Beskrivende statistiske analyser (se vedlegg B) viser at det er 

flere av jentene (72 %) som har utviklet evnen til perspektivtaking ved 5 års alder enn guttene 

(62 %). Perspektivtaking kan dermed være en mulig mediator, som kan forklare den 

assosiasjonen man finner mellom kjønn og prososial atferd i denne studien.  

Faktorer ved familien 

Familiefunksjon var ikke signifikant assosiert med noen av utfallsvariablene, men det var 

tendenser til at familiefunksjon hadde en viss sammenheng med graden av eksternaliserende 

atferd (p = .08). Sosioøkonomisk status kom ut som signifikant prediktor for både 

eksternaliserende- og prososial atferd. Barn av foreldre med høyere utdanning og høyere 

inntekt utviste mindre grad av eksternalisering og mer prososialitet, noe som bekrefter 



43 
 

tidligere funn (NICHD, 2006). Blant de signifikante uavhengige variablene var det derimot 

sosioøkonomisk status som hadde det minste unike bidraget til å forklare variansen i 

utfallsvariablene. I denne studien var derfor ulike kvaliteter ved barnehagen sterkere assosiert 

med utfallet enn familiefaktorene. På den ene siden bekrefter dette tidligere 

forskningsresultater, som har funnet at barnehagekvalitet er av betydning for barns 

utviklingsmessige utfall, også når det kontrolleres for ulike familiefaktorer (NICHD Early 

Child Care Network, 1997). På den andre siden var resultatet noe overraskende, sett ut ifra 

forskning som rapporterer at forskjellene i utfall hos barn fra barnehager med høy eller lav 

kvalitet er små sammenlignet med forskjellene assosiert med familiekarakteristikker (NICHD, 

2006).            

 Det kan tenkes at karakteristikker ved familiene ville ha vist en større effekt dersom 

variasjonene i disse variablene var større. Norge tilbyr gode velferdsordninger som gjør at 

forskjellene mellom rike og fattige begrenses i dette landet. Samtidig var den 

gjennomsnittlige skåren på familiefunksjon i denne studien 44.9, hvor 52 var maksimum 

skåre. Det at sosioøkonomisk status allikevel hadde en signifikant betydning for utfallet, og at 

familiefunksjon viste tendenser til å ha en sammenheng med eksternaliserende atferd, kan 

virke bekreftende for den rollen det er antatt at familien spiller for et barns utvikling og helse. 

Men kanskje er det mulig i et velferdsland som Norge, at forskjellene i utfall hos barn fra 

barnehager med høy eller lav kvalitet ikke er så små sammenlignet med forskjellene assosiert 

med familiekarakteristikker?   

Faktorer ved barnehagen: barnehagekvalitet 

Generelt tyder resultatene i denne studien på at kvaliteter ved barnehagen er av betydning for 

barnas utvikling av eksternaliserende- og prososiale atferd. Både fysiske kvaliteter ved 

barnehagenes utendørskontekst, samt grad av medvirkning og strukturelle kvaliteter ved 

personalet og barnegruppen virker til å være assosiert med barnas utviklingsmessige utfall. 

Desto bedre kvalitet, desto mindre eksternaliserende atferd og desto mer prososial atferd 

rapporteres.           

 Før gjennomgangen av resultatene på barnehagekvalitet vil det vises til korrelasjonene 

mellom de variablene som reflekterer kvaliteter ved barnehagene i denne studien (se tabell 2). 

Strukturelle kvaliteter ved personalet og barnas grad av medvirkning er signifikant korrelert 

med prediktorvariablene. Dette kan bety at en barnehage som er kjennetegnet av et stabilt 

personal med høy utdanning og fokus på at barna skal få medvirke, samtidig er kjennetegnet 
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av et personal som er opptatt av at barna skal få leke mye ute og som fokuserer på lek i 

naturen. Dersom dette stemmer kan det være mer hensiktsmessig å snakke om 

”barnehagekvalitet” som ett begrep, i stedet for å skille ut de kvalitetene som har med 

uteleken og uteområdet å gjøre.        

 Det vil også igjen understrekes at det kan være vanskelig å se på en naturlekeplass og 

en tradisjonell lekeplass med høy standard som to helt forskjellige kontekster, som skal kunne 

påvirke barns utvikling i ulik grad. Dette gjenspeiles blant annet i den signifikante 

korrelasjonen (r = .447) mellom standarden på uteområdet og barnehagens fokus på natur. 

Høy standard innebærer god plass, innslag av naturlige elementer, innslag av spesifikke 

lekeapparater, og innslag av ustrukturerte lekemuligheter, som en lavvo eller gapahuk kan by 

på. Bortsett fra tilgangen på strukturerte lekeapparater kan det derfor se ut som at det er lite 

som skiller uteleken på ”tradisjonelle” uteområder med høy standard fra de mer 

naturfokuserte barnehagenes utelek i skogen. Forskning har funnet positive effekter på barns 

mentale utvikling kun basert på utsikt til grønne omgivelser fra hjemmet (Fabor Taylor et al., 

2002). Ut ifra dette er det kanskje ikke så sannsynlig å anta store forskjeller i effekter mellom 

de barnehagene hvor 10 % av uteområdet er dekket av skog fra de barnehagene som 

bokstavelig talt holder til i og er dekket av 100 % skog. Dette kan i tilfelle bety at det ikke er 

mulig å utelukke at det er innslaget av natur som er av betydning der standarden på 

uteområdet viser seg å ha en signifikant effekt på barns utvikling.  

Medvirkning og strukturelle faktorer ved personal og barnegruppe 

Resultatene antyder at barnehagekvalitet, definert som barnas muligheter for medvirkning i 

barnehagens virksomhet, personalets utdannelse og stabilitet, størrelsen på barnegruppen og 

antallet voksne per barn, er betydningsfulle faktorer for graden av eksternaliserende atferd hos 

førskolebarn. Der kvaliteten er høyere rapporteres det mindre symptomer på eksternalisering. 

Maanum (2005) legger i sin litteratur stor vekt på barnehagepersonalets aktive rolle i barnas 

utvikling av blant annet sosial kompetanse. Barn trenger voksne som deler opplevelser med 

dem og som viser at de har glede av å være sammen med dem. De trenger voksne som er 

interesserte, engasjerte og nysgjerrige sammen med dem (Maanum, 2005). Voksne som er 

sensitive og responsive ovenfor barnas sosiale signaler og behov legger grunnlaget for 

utviklingen av selvfølelse, sosial atferd, nysgjerrighet og lærelyst hos barna (Moe, Moe & 

Smith, 2008). Dette understreker viktigheten av et kompetent personale som er stabilt og 

mange nok til å kunne se det enkelte barn, og som er fleksible med å imøtekomme barnas 
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initiativ.           

 På den ene siden var dette resultatet som forventet. Det er i overensstemmelse med 

tidligere forskning som har rapportert at bedre kvalitet, i form av få antall barn per voksne, 

faglært personale og mindre barnegrupper, er assosiert med bedre utviklingsmessige utfall for 

barna (NICHD, 2006). En artikkel fra den amerikanske SECCYD-studien rapporterte for 

eksempel at barna fra barnehagene med høyere kvalitet var noe flinkere til å samarbeide og 

hadde færre atferdsproblemer (NICHD Early Child Care Network, 1998). På den andre siden 

var resultatet noe uventet, tatt i betraktning den norske regjeringens regulering av 

barnehagekvalitet. For eksempel skal det etter dagens forskrift i barnehageloven være 

minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år, og én pedagogisk leder 

per 7-9 barn når barna er under tre år (Stortingsmelding, 2009). Men undersøkelser har vist at 

Norge er det eneste av 25 OECD-land som verken har 50 % pedagoger eller 80 % ansatte med 

barnefaglig kompetanse (Stortingsmelding, 2009). Videre har den norske barnehageloven kun 

fastsatt krav til formell kompetanse for styrere og pedagogiske ledere i barnehagen og ikke 

andre ansatte (Stortingsmelding, 2009). Dette kan bety at det er avgjørende forskjeller i de 

norske barnehagene hva angår det som i utgangspunktet skal være regulerte kvaliteter, slik 

som personalets utdanningsnivå og dermed deres kompetanse i å arbeide med barn. Når det 

gjelder barns medvirkning, var det tydelig i den gjeldende studien at det også her var relativt 

store variasjoner i barnehagenes grad av fokus på dette.     

 Av den grunn kunne man forvente at barnehagekvalitet skulle være av betydning for 

barnas grad av eksternaliserende atferd ved 5 års alder. Man kan stille spørsmål ved hvorfor 

variabelen ”barnehagekvalitet” ikke kom ut som signifikant for prososial atferd. En forklaring 

på dette kan være at de voksnes modellering og opplæring av barna i prososial atferd er 

mindre krevende, og dermed mindre avhengig av faglig kompetanse hos personalet, 

sammenlignet med håndteringen av eksternaliserende atferd. Snell, Berlin, Voorhees, 

Stanton-Chapman og Hadden (2012) fant for eksempel i en studie at pedagoger rangerte 

eksternaliserende atferd som den mest utfordrende atferden å arbeide med og at de uttrykte 

størst behov for veiledning i håndteringen av atferdsproblemer. En annen forklaring kan være 

som nevnt over, at ”barnehagekvalitet” er høyt korrelert med barnehagenes fokus på utelek og 

natur. Det kan hende at barnehagens fokus på natur er en sterkere prediktor for prososial 

atferd enn ”barnehagekvalitet”, men ut ifra den høye korrelasjonen kan man ikke konkludere 

med at faktorer ved personalet og samspillet mellom personal og barn ikke spiller noen rolle 

for utviklingen av prososialitet. Dette støttes av regresjonsanalysen, hvor ”barnehagekvalitet” 
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kom ut som en signifikant prediktor for prososial atferd i blokk 1. Effekten så derimot ut til å 

bli undertrykt etter inkluderingen av prediktorvariablene i blokk 2. En mer nøyaktig 

konklusjon vil kunne være at barnehagekvalitet generelt er av betydning for både barns 

eksternaliserende- og prososiale atferd.       

Utetid og kvaliteter ved utendørskontekstens betydning for eksternaliserende atferd 

For eksternaliserende atferd kom interaksjonen mellom utetid og standarden på uteområdet ut 

som signifikant prediktor. Det kan bety at antallet timer barna får være ute i barnehagen er av 

betydning, så lenge det er høy standard på uteområdet. Det vil si god plass til lek, minst mulig 

asfalt og grus, tilstedeværelse av husker, sklie og sandkasse, og tilstedeværelse av lavvo, 

gapahuk eller ildsted. Desto mer tid barna tilbringer ute på et område med god kvalitet, desto 

mindre grad av eksternaliserende atferd rapporteres. Det var ingen signifikante hovedeffekter 

av verken utetid, standarden på uteområdet eller fokus på natur. Heller ikke interaksjonen 

mellom utetid og barnehagenes fokus på natur kom ut som betydningsfull for 

eksternaliserende atferd. Kuo og Fabor Taylor (2004) fant som sagt i en av sine studier at barn 

med eksternaliserende vansker ikke dro noen større fordel av å være ute i naturlige omgivelser 

sammenlignet med bygde omgivelser. Resultatene fra den gjeldende studien stemmer dermed 

overens med deres forskning, ved at fokus på natur ved første øyekast ikke fremstår som en 

signifikant prediktor for eksternaliserende atferd. Men der Kuo og Fabor Taylor (2004) 

konkluderer med at det har en positiv effekt for disse barna å bare være ute, så tyder 

resultatene her på at det er visse kvaliteter ved utendørskonteksten som spiller en avgjørende 

rolle.             

 Som nevnt over kan det ikke utelukkes at det er innslaget av natur som virker som 

mekanisme, da dette er en viktig faktor ved standarden på uteområdet. En antakelse om at det 

ville hatt positive effekter for en gruppe barn med eksternaliserende vansker å være ute i 

naturen kan derfor ikke avvises. Det som kan tenkes å være det avgjørende er at barna har 

tilgang til omgivelser som tilfredsstiller deres behov for frihet, lek, læring og mestring, og at 

de er sammen med sensitive og responsive voksne som engasjerer seg sammen med dem. 

Naturen kan fremstå som den optimale konteksten for dette, men også andre omgivelser kan 

oppfylle disse behovene.         

 Resultatene kan tyde på at ”barnehagekvalitet”, det vil si grad av medvirkning og 

egenskaper ved personalet og barnegruppen, er en sterkere prediktor og forklarer mer av 

variasjonen i eksternaliserende atferd enn det naturaspektet gjør. Men de høye korrelasjonene 
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indikerer at inkludert i kvalitetsvariabelen ligger det også et fokus på å være ute i naturen. 

Dette gir videre støtte til at man ikke nødvendigvis kan avvise en hypotese om at tilgang på 

natur er av betydning for førskolebarns grad av eksternaliserende atferd.  

Utetid og kvaliteter ved utendørskontekstens betydning for prososial atferd 

For prososial atferd kom interaksjonen mellom utetid og fokus på natur ut som signifikant 

prediktor. Som forventet kan dette tyde på at det er en sammenheng mellom antallet timer 

barna tilbringer utendørs og prososial atferd, så lenge barna oppholder seg ute i naturlige 

omgivelser. Desto mer tid barna tilbringer ute i skogen eller annen natur, desto mer prososial 

atferd rapporteres. Videre antyder resultatene at det er en positiv sammenheng mellom 

prososial atferd og standarden på barnehagens uteområde. Som for eksternaliserende atferd 

kan en mulig forklaring på dette være at høy standard gjenspeiler naturlige omgivelser og 

elementer på lekeområdet. Det er også mulig at det er balansen mellom både strukturerte og 

ustrukturerte lekemuligheter et slikt område tilbyr, som bidrar til en positiv stimulering av 

barnas utvikling. Gjennom en slik balanse kan barna få oppleve og utnytte de 

utfoldelsesmulighetene uteleken gir, uavhengig av deres funksjonsnivå og ferdigheter 

(Kunnskapsdepartementet, 2006, desember).      

 

Oppsummert tyder resultatene på at barnehagenes kvaliteter er av betydning for barns 

eksternaliserende- og prososiale atferd. I denne studien ble det skilt mellom kvaliteter som 

omhandlet strukturelle egenskaper ved personalet / barnegruppen og samspillet mellom 

personal og barn og faktorer som hadde med barnehagenes utelek og kvaliteter ved 

utendørskonteksten å gjøre. På bakgrunn av høye korrelasjoner stilles det spørsmål ved hvor 

vidt det er kombinasjonen av disse kvalitetene som skaper positive effekter. Det vil si et høyt 

utdannet, kompetent og stabilt personal, som har fokus på å la barna medvirke til 

virksomheten, som er mange nok med tanke på å kunne se og bekrefte det enkelte barn, som 

er opptatt av at barna skal få være mye ute, som fokuserer på lek i naturen og som arbeider i 

en barnehage hvor uteområdet består av både strukturerte og ustrukturerte lekemuligheter.  
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Mekanismene bak effekten av utelek i omgivelser med ”god kvalitet”: en kombinasjon 

av fysiske og sosiale trekk? 

Fysiske trekk 

Innledningsvis ble det beskrevet flere fysiske trekk ved naturen, som er foreslått som 

mekanismene bak den positive effekten naturen har vist seg å ha på barns fysiske og mentale 

helse. Selv om flere typer omgivelser kan inneholde disse trekkene, presenterer naturen og 

dens berikende miljø det optimale bildet på ”god kvalitet”. Her kan barna la seg fasinere av 

ekstraordinære sanseopplevelser og følelsene som vekkers. Kroppen mobiliseres av alle 

mulighetene for aktiviteter, utforskning og læring som er i naturen. Balansen mellom det 

trygge og det utfordrende som eksisterer her gjør at alle vil kunne oppleve mestring, 

uavhengig av deres utgangspunkt. Og den motoriske kompetansen og mestringsfølelsen som 

utvikles i naturlige omgivelser (Berg, 2005; Fjørtoft, 2001) kan få gode ringvirkninger. For 

eksempel påvirker det barnets selvoppfatning, som er det barnet har av oppfatninger, 

vurderinger, tro, holdninger og følelser ovenfor seg selv (Hagen & Sandseter, 2005). Motorisk 

flinke barn fremhever seg gjerne i lek som krever en slik form for kompetanse, som for 

eksempel fotball og klatring. Dette er ofte de mest populære lekeaktivitetene blant barn. 

Undersøkelser har vist at motorisk sterke barn er blant de mest populære i klassen, og at det 

ifølge læreres vurderinger er de motorisk sterkeste barna som viser minst aggresjon og mest 

prososial atferd i klassen (Mjaavatn, 2005).      

 Videre representerer naturen et stort rom hvor det finnes gode muligheter for frihet. 

Barna kan ta kontroll ved å avgrense seg og finne sitt eget personlige rom. Det er antydet at 

det er viktig for den sosiale utviklingen hos 5-åringer at de gis muligheter til å regulere sin 

avstand til andre, samt frihet til å velge og til å ta mer kontroll over hva de vil gjøre og med 

hvem (Kyttä, 2006). Som sagt kan det tenkes at der mulighetene for frihet, kontroll og 

manipulasjon mangler vil barna forsøke å skape dette, gjennom ekskludering av andre, 

konkurranse om leker og territorium og manipulering av det de har for hånd, av både 

materialer og sosiale relasjoner (Buaas, 2009). Dette bekreftes av studier som har funnet at 

ukontrollerbare stressorer, som mangel på plass og diskriminering, kan føre til mindre 

samarbeid og hjelpeatferd og økt aggressiv atferd (Cohen, 1980). Innendørs vil det eksistere 

flere slike stressorer og restriksjoner enn ute, med tanke på bruk av de tilgjengelige lekene og 

rommene og bruken av egen kropp og stemme.      

 Det kan tenkes at kontrollen barna får kan bidra til at de blir mer selvstendige og 
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ansvarsfulle og at tendensen til konfliktløsning og prososial atferd øker (Hermansen et al., 

2011). Dette støttes av undersøkelser som har vist at når det er kontrollerende voksne til stede, 

så forventer barn seg at det er de som tar ansvar hvis noen av de andre barna trenger hjelp 

(Eivers et al., 2010; Tetzchner, 2003). Videre kan friheten og kontrollen som utelek i naturen 

gir bidra til at den sosiale leken utfolder seg til å bli mer variert og mangfoldig, ved at den 

ikke forstyrres av avbrytelser som for eksempel de voksnes krav til opprydning (Buaas, 

2009). 

Sosiale trekk 

Gibson (referert av Clark & Uzzel, 2006) har utviklet en miljøteori om ”affordances”, det vil 

si handlingsmuligheter. Ifølge denne teorien er omgivelsene med det største antallet 

handlingsmuligheter de mest stimulerende for barn. Et naturlig landskap, med sine fysiske 

trekk som kompleksitet og åpenhet, kan anses som synonymt med et slikt berikende miljø. 

Men videre antyder Gibson i sin teori at de sosiale trekkene ved omgivelsene er vel så viktig 

som de fysiske, for at et miljø skal kunne kalles stimulerende (referert av Clark & Uzzel, 

2006). De sosiale trekkene handler om hva menneskene i omgivelsene kan tilby hverandre. 

For eksempel at personalet i barnehagen består av voksne som faktisk tørr å overgi en del av 

kontrollen til barna og slippe opp på krav og restriksjoner. Naturen fremheves i litteraturen 

som et miljø hvor nettopp de voksnes budskap om hva som skal foregå der ikke står like 

sterkt. Regulering av atferd og krav til orden gjør seg mindre gjeldende her. De voksne har 

dermed større mulighet for å kommunisere med barna på flere måter enn bare ut ifra 

befalinger, formaninger og regelpåminnelser (Buaas, 2009). Ute kan voksne og barn være mer 

nysgjerrige og utforskende sammen. De kan dele aktiviteter, følelser og sanseopplevelser med 

hverandre, og dette kan være med på å fremme opplevelse av intimitet, tillit og fellesskap 

(Kellert, 2002). Dessuten kan grensene de voksne må sette i naturen ha en forklaring barna 

lettere kan forstå, fordi det handler om at de må ta hensyn til naturen og alt det levende der 

(Hermansen et al., 2011).         

 Et annet sosialt trekk kan være de voksnes mål for barna i barnehagen. Maanum 

(2005) skiller mellom et mål om å bare være mest mulig ute i naturen til forskjell fra et mål 

om å gi barna mulighet for å utvikle sin sosiale kompetanse og oppleve å komme i 

vennskapelig lek med andre barn der. En antakelse er at et barns kompetanse i å danne 

positive mellommenneskelige samspill kan komme som en bieffekt av å arbeide med å 

fremme glede over naturopplevelser, samt utvikling av kjennskap til og respekt ovenfor 
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naturen (Derr, 2006). For eksempel vil fokus på å vedlikeholde et uteområde i barnehagen 

signalisere at det betyr noe, mens forsøpling signaliserer det motsatte. Et slikt fokus, som 

tillater barn å utvise omsorg for omgivelsene, kan fremme utviklingen av ansvarsfølelse, 

respekt og empati ovenfor levende organismer, deriblant mennesker. De respektfulle 

holdningene overføres, ikke bare til fysiske rammer, men også til mennesker (Derr, 2006). 

Forskning har antydet at barns frekvente og direkte kontakt med natur (dyr og planter), 

sammen med voksne som fungerer som gode rollemodeller for respekt ovenfor naturen, er en 

viktig faktor i å utvikle omsorg for omgivelsene (Derr, 2006). Chen-Hsuan Cheng og Monroe 

(2012) fant for eksempel i en studie at naturopplevelser ikke bare fremmer barns glede over 

og en følelse av å være i ett med naturen, men også at de utvikler empati for andre levende 

skapninger og en følelse av ansvar for å beskytte dem.      

 Det er altså ikke nok å sitte inne i en sirkel og snakke om å være greie, hjelpsomme og 

trøstende. Prososial atferd læres bedre gjennom opplevelser og praktisering i alle de 

autentiske her og nå-situasjonene som oppstår. Aktuelle omsorgssituasjoner kan spesielt 

oppstå i naturen, men for at barna skal lære å utvise respekt og omsorg kreves det også 

bevisste, sensitive og engasjerte voksne, som gjennom å dele opplevelser med barna kan 

modellere, etterspørre, oppmuntre til og bekrefte prososiale handlinger. 

Oppsummert kan det virke som at det er kombinasjonen mellom de fysiske (terrenget) og 

sosiale komponentene ved omgivelsene som skaper god kvalitet og som dermed påvirker og 

støtter barns atferd og utvikling (Clark & Uzzell, 2006). Det kan derfor være misledende å 

behandle kvaliteter ved det fysiske miljøet og kvaliteter ved personalet og samhandlingen 

mellom personal og barn som separate deler. Det kan for eksempel tenkes at det ikke er nok 

for å forebygge barns utvikling av eksternaliserende atferd at de har tilgang på graderte 

utfordringer og muligheter for avgrensning og personlig rom. Det krever samtidig voksne som 

er fleksible med å imøtekomme barnas initiativ og som er villige til å slippe opp noe på 

kontrollen. Videre er det mulig at barn kan bli flinkere konfliktløsere og mer omsorgsfulle 

ovenfor hverandre ved at de fysiske omgivelsene gir mulighet for mestring og kontroll over 

egne aktiviteter, men at det samtidig er nyttig med tilgjengelige voksne, som er opptatt av å 

være sammen med barna og som gjennom å modellere en respektfull holdning ovenfor 

naturen har som mål å bidra til at barna utvikler sosial kompetanse.  
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Utviklingen av eksternaliserende- og prososial atferd etter skolestart 

Et interessant spørsmål var hvor vidt de eventuelle forskjellene man fant i eksternaliserende- 

og prososial atferd mellom barn fra barnehager med og uten et fokus på natur, vedvarte også 

etter at barna begynte på skolen. Dersom dette skulle vise seg å være tilfellet, kan det indikere 

at de positive effektene av natur har en langvarig virkning på barns utvikling. Dette vil kunne 

ha viktige implikasjoner, blant annet fordi det er funnet at barns tilpasning til og suksess på 

skolen ikke bare avhenger av akademisk kompetanse, men også av sosiale ferdigheter (Eivers 

et al., 2010). 

Eksternaliserende atferd 

Resultatene fra regresjonsanalysen antydet at fokus på natur ikke var en signifikant prediktor 

for eksternaliserende atferd. En t-test for uavhengige utvalg viste imidlertid at guttene fra 

barnehagene med fokus på natur utviste signifikant mindre symptomer på eksternaliserende 

atferd ved 5-6 års alder, sammenlignet med guttene fra den andre gruppen barnehager. Etter 

ett års skolegang var derimot forskjellen ikke lenger signifikant. For jentene var ikke 

forskjellene av signifikant betydning verken det siste året i barnehagen eller etter ett års 

skolegang.           

 Som sagt utviste guttene fra barnehagene med fokus på natur signifikant mindre 

symptomer på eksternaliserende atferd det siste året i barnehagen, sammenlignet med den 

andre gruppen gutter. Etter overgangen til skolen ble forskjellene derimot jevnet ut. Da 

guttene fra barnehagene uten fokus på natur viste en generell nedgang i graden av 

eksternaliserende atferd over tid, så viste guttene, som fra barnehagen var vant med å være ute 

i naturen, en økning i symptomer på eksternalisering etter skolestart. Et kjennetegn ved 

barnehagene med et høyt fokus på natur er at barna får være mye ute i omgivelser med lite 

hindringer og avgrensninger. På skolen blir barna derimot møtt med økende krav til å sitte 

stille og følge regler. Man kan derfor stille spørsmål ved om overgangen til skole for de 

guttene som har gått i barnehager med fokus på natur ble mer krevende, og at dette kan ha 

medført en økning i graden av eksternaliserende atferd. Dette kan i tilfelle være et interessant 

funn med tanke på diskusjonen rundt uteskole og spørsmålet om å få mer friluftsliv inn i 

skolen (Hæreid, 2012). Kunne denne tendensen man ser her til at graden av eksternaliserende 

atferd øker, vært forebygget gjennom å innføre mer tid til uteskole? Forskjellene man fant 

mellom de to gruppene gutter det året de gikk i barnehage kan tyde på at dette er mulig. Det 

trengs mer forskning for å kunne si noe om hvordan gutter og jenter fra forskjellige typer 
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barnehager reagerer på overgangen til skole, med tanke på aggresjon, hyperaktivitet og 

konsentrasjon.          

 Bortsett fra guttene som hadde gått i barnehager med fokus på natur, så viste de andre 

gruppene med tiden en relativt jevn nedgang i graden av eksternaliserende atferd. Da utvalget 

i studien var et normativt utvalg, var dette som forventet. Forskning har funnet at barn, som 

ikke har atferdsvansker, generelt utviser færre symptomer på eksternaliserende atferd etter 

hvert som de blir eldre (Rubin et al., 2003). Hos jentene fra barnehagene uten fokus på natur 

så det ut til å være en oppgang i graden av eksternaliserende atferd fra 2. til 3. klasse, men det 

kan antas at dette skyldes tilfeldigheter. 

Prososial atferd 

Fokus på natur kom ut som en signifikant prediktor for prososial atferd hos barnehagebarn 

mellom 5 og 6 år. Barn i barnehager med et høyt fokus på natur utviste mer prososial atferd, 

sammenlignet med barn i barnehager uten dette fokuset. En hypotese var at disse forskjellene 

ville vedvare etter skolestart. Forskning har funnet at barn som er mer prososiale i førskolen 

også utviser mer prososial atferd i skolealderen (Eivers et al., 2010). Det var også å forvente 

ut ifra forskning og litteratur som har antydet at frekvent og direkte kontakt med natur og 

læring av respekt ovenfor naturen, er viktige faktorer i å utvikle omsorg og en følelse av 

ansvar ovenfor omgivelsene og andre mennesker (Chen-Hsuan Cheng & Monroe, 2012; Derr, 

2006).           

 Analysen av utviklingen etter skolestart antydet at forskjellene i graden av prososial 

atferd var opprettholdt, så lenge gruppene var splittet på kjønn. For de to jentegruppene var 

forskjellen fremdeles signifikant etter det første året på skolen. Jentene fra barnehagene med 

fokus på natur var gruppen som utviste høyest grad av prososial atferd gjennom alle de tre 

årene. Guttene fra barnehagene med fokus på natur kom etter skolestart ut som mer prososiale 

enn den andre gruppen gutter, men mindre prososiale enn jentene fra barnehagene uten fokus 

på natur. Forskjellen mellom de to gruppene gutter kom imidlertid ikke ut som signifikant 

etter overgangen til skole. Dette kan skyldes det relativt store fallet i graden av prososial 

atferd, som man kunne se hos guttene fra barnehagene med fokus på natur. Dette fallet kan gi 

videre støtte til en hypotese om at overgangen til skole kan bli ekstra krevende for denne 

gruppen gutter. I løpet av de neste to årene kom derimot disse guttene opp på nivået av 

prososial atferd som de var på mens de gikk i barnehagen, noe som medførte at forskjellene 

mellom dem og den andre guttegruppen økte igjen. Resultatet tyder på at den positive 
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effekten som lek i naturlige omgivelser har på utviklingen av prososial atferd kan være 

langvarig.            

 Bortsett fra den kortvarige nedgangen man så hos guttene fra barnehagene med fokus 

på natur i overgangen til skole, så viste gruppene en generell tendens til økt grad av prososial 

atferd over tid. Resultatet kan være et bidrag til forsøket på å bekrefte en trend i utviklingen 

av prososial atferd. 

 Begrensninger og videre forskning 

En av de største begrensningene ved denne studien er at det ble benyttet data som er samlet 

inn på to forskjellige tidspunkter. Målene på kvaliteter ved barnehagen ble først samlet inn 2 

år etter at Vennestudien ble avsluttet. Selv om barnehagelederne ble bedt om å tenke tilbake 

til tidsrommet 2006-2009, så er det ingen garantier for at de faktisk gjorde det. En del av 

barnehagene hadde gått igjennom en del forandringer mellom 2009 og 2011, og noen av 

barnehagene hadde blitt nedlagt.        

 Videre var det en utfordring at det ble brukt data som var målt på både individ- og 

gruppenivå. Dette medførte en antakelse om at barna ble påvirket av utetid og kvaliteten på 

uteområdet i samme grad, noe som ikke nødvendigvis er tilfelle. Som sagt innledningsvis 

antas utviklingen av eksternaliserende- og prososial atferd å være et produkt av interaksjoner 

mellom faktorer ved barnet og omgivelsene. Pluess og Belsky (2012) har for eksempel 

foreslått en hypotese om ”vantage sensitivity”, som innebærer at individer varierer i deres 

positive respons ovenfor fordelaktige eksponeringer og erfaringer. Et mål for videre forskning 

vil derfor kunne være å se mer på interaksjonen mellom faktorer ved barnet, som for 

eksempel temperament, og barnehagekvalitet. 

  En annen begrensning ved studien er spørsmålet om generaliserbarhet. Selv om 

gruppen med barnehager fremstod som representativt hva angår ulike typer, så var det relativt 

lite variasjon mellom barnehagene på en del av målene som ble brukt i analysene. 

Barnehagene hadde relativt store utearealer, og samtlige barnehager hadde enkel tilgang til 

natur. Enten hadde de innslag av skog på barnehagens uteområde, eller så var skogen bare en 

liten spasertur unna. Når uteområdene generelt sett var såpass store, så kan det virke urimelig 

å tenke at det vil kunne ha særlig mye å si for kvaliteten på uteområdet, og dermed de 

fordelaktige effektene for atferd, hvor vidt uteområdet er dekket av 10 % eller 100 % skog. 

Kvaliteten på uteområdet kan derfor sies å ha vært generelt høy for mange av barnehagene, 

ved at barna i noen grad hadde tilgang på naturlige lekeomgivelser. Det er mulig at effektene 
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man fant av å være mye ute i omgivelser med god kvalitet ville vært enda mer fremtredende 

hvis det var større forskjeller på utendørskonteksten. En replikasjon av studien, hvor man 

inkluderte barnehager med tydeligere forskjeller på uteområdet (skogen versus byen), kunne 

derfor vært interessant.          

 Nytten av å replikere studien fremheves også av spørsmålet om hvor vidt målene på de 

ulike prediktorvariablene kan sies å være adekvate. Barnehagene ble for eksempel aldri stilt 

noen direkte spørsmål angående deres fokus på natur. Det hadde derfor vært interessant å 

utføre de samme analysene på et utvalg hvor man tydeligere kunne dele inn i tradisjonelle 

barnehager versus naturbarnehager. I utformingen av variabelen ”standard på uteområdet” var 

det også mangel på gode, forskningsbaserte retningslinjer for hva som er god kvalitet og ikke. 

Selv om forskning på dette området er i gang, bekrefter denne studien behovet for et økt 

fokus.            

 Det kan stilles spørsmål ved hvor vidt det i analysene av det andre 

forskningsspørsmålet burde vært korrigert for multiple tester, for eksempel ved bruk av 

Bonferonni korreksjon. Men ettersom p-verdien til det ene resultatet som kom ut som 

signifikant var såpass lav (p < .001), så er det lite trolig at korreksjonen ville ha endret noe på 

resultatene.            

 Til slutt kan ikke studien verken bekrefte eller avkrefte de ulike mekanismene som er 

presentert som forklaring på naturens positive effekt på barnas atferd. Dette var utenfor denne 

studiens omfang. Men resultatene fra studien underbygger antakelsen om at tilgang til 

naturlige kontekster er fordelaktig for barns utvikling. 

Konklusjon og implikasjoner 

Til tross for begrensningene, bidrar studien til å belyse rollen som kvaliteter ved 

utendørskonteksten kan spille for barns utvikling. Studien demonstrerer at 5-6 år gamle 

barnehagebarn utviser mindre grad av eksternaliserende atferd dersom de får være mye ute i 

barnehagen, på et uteområde som holder høy standard. For barnas grad av prososial atferd ser 

det ut til å være av betydning at barna får leke mye ute i naturlige omgivelser og at 

barnehagen har et uteområde med god kvalitet. Da det viste seg vanskelig å skille mellom de 

tradisjonelle lekeplassene og naturlekeplassen, så kan resultatene fra studien antyde at det er 

tilgangen på naturlige omgivelser og elementer og god plass som er det avgjørende for både 

utviklingen av eksternaliserende- og prososial atferd. Studien kan derfor sies å støtte 

antakelsen om at natur kan være en kvalitet ved barnehagen som kan være med å bidra til en 
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sunnere sosial og kognitiv utvikling hos barna.       

 Studien demonstrerer videre viktigheten av kvaliteten på personalet og barnas rett til 

medvirkning, spesielt for utviklingen av eksternaliserende atferd. Det fremmes en antakelse 

om at det er kombinasjonen mellom de fysiske og sosiale komponentene ved omgivelsene 

som påvirker og støtter barns atferd og utvikling. Det tenkes at natur og et uteområde med 

høy standard gir barna muligheter for å få mobilisert både kropp, følelser og sanser, det gir 

muligheter for frihet og kontroll, og det gir muligheter for vekst og mestring. Men for at disse 

mekanismene skal ha noen positiv effekt på barnas utvikling, kan det samtidig være viktig 

med tilgjengelige, interesserte og medopplevende voksne, som uttrykker glede over å være 

sammen med barna og som er fleksible med å imøtekomme barns initiativ.   

 Studien er et bidrag til den norske regjeringens videre satsning på barnehagekvalitet. 

Det er et samfunnsansvar å ruste opp barnehagen til et sted som tilfredsstiller barnas behov og 

som kan bidra til å lede barnas utvikling i en positiv retning. Eksternaliserende atferd er 

forbundet med risiko for å utvikle flere alvorlige problemer og psykopatologiske lidelser. 

Prososial atferd er på den andre siden assosiert med bedre relasjoner til jevnaldrende og 

voksne, bedre selvfølelse og bedre tilpasning til og suksess på skolen. Å ta hensyn til og 

fremme kvaliteter ved barnehagen som kan bidra til å forebygge eksternaliserende atferd og 

stimulere til prososial atferd er derfor viktig. Dette bekreftes videre av den gjeldende studiens 

resultater, som antyder at de positive effektene det har på prososial atferd å leke ute i naturlige 

omgivelser i barnehagen vedvarer også flere år etter skolestart.  
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VEDLEGG 

VEDLEGG A 

Utfyllende lister over spørsmål om atferd, temperament og familiefunksjon  

“The Strengths and Difficulties Questionnaire” 

Hyperaktivitet-uoppmerksomhet: 

- Rastløs, overaktiv, kan ikke være lenge i ro 

- Stadig urolig eller i bevegelse 

- Lett avledet, mister konsentrasjonen 

- Tenker seg om før han/hun gjør noe 

- Fullfører oppgaver, god konsentrasjonsevne 

Atferdsproblemer: 

- Har ofte raserianfall eller dårlig humør 

- Slåss ofte med andre barn 

- Tar ting i skjul, uten lov 

- Er ofte ulydig eller nekter å adlyde de voksne 

- Lyver eller jukser ofte 

Prososial atferd: 

- Omtenksom, tar hensyn til andre menneskers følelser 

- Deler gjerne med andre barn (godter, leker, andre ting) 

- Hjelpsom hvis noen er såret, lei seg eller føler seg dårlig 

- Snill mot yngre barn 

- Tilbyr seg ofte å hjelpe andre (foreldre, andre voksne, barn) 

Temperament 

- Jevnt over, hvordan ville du vurdere ditt barns aktivitetsnivå sammenliknet med andre barn i  

   samme alder? 

- Jevnt over, hvor regelmessig er ditt barn når det gjelder kroppslige funksjoner og rutiner (for  

   eksempel søvn, sult)? 
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- Jevnt over, hvor raskt eller sent tilpasser ditt barn seg til nye rutiner? 

- Jevnt over, hvordan reagerer ditt barn på nye situasjoner (for eksempel første reaksjoner på  

   nye folk, mat, steder, leker)? 

- Jevnt over, hvor sensitivt er ditt barn til sensorisk stimulering, det vil si hvor mye ytre  

   stimulering (fra for eksempel lyder, lys, lukter, smak, grove stoff som ull) skal til før barnet  

   reagerer eller føler ubehag? 

- Jevnt over, hva er intensiteten på barnets følelsesmessige reaksjoner (sterk, moderat, mild)? 

- Jevnt over, i løpet av en vanlig dag, hvor mye er barnet i godt humør i forhold til dårlig  

   humør? 

- Jevnt over, hvor god er barnets evne til å kontrollere eller justere reaksjonene sine i ulike 

   situasjoner hjemme? 

- Jevnt over, hvor god er barnets evne til å kontrollere eller justere reaksjonene sine i ulike 

   situasjoner i lek med andre barn? 

- Jevnt over, hvor god er barnets evne til å kontrollere eller justere reaksjonene sine i ulike  

   situasjoner blant ukjente folk eller på offentlige steder? 

Familiefunksjon 

- Det er vanskelig å planlegge familieaktiviteter fordi vi misforstår hverandre 

- Vi støtter hverandre dersom det er kriser 

- Vi kan ikke snakke med hverandre hvis vi føler oss nedfor 

- Man aksepteres for den man er i vår familie 

- Vi unngår å snakke om bekymringer og uro 

- Vi viser følelser og bryr oss om hverandre 

- Det er mye dårlig stemning i familien 

- Vi føler oss respektert for det vi står for 

- Det er vanskelig å ta valg i vår familie 

- Vi blir enige om løsning på problemer 

- Vi kommer dårlig overens 

- Vi har tillit til hverandre 

- Drikking er en kilde til uro og uenighet hos oss 
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VEDLEGG B 

Tabeller med oversikt over beskrivende statistikk 

Kvantitative variabler 

Variabel M SD Obs. rekkevidde N 
alder T1 (måneder) 

51.94 15.66 11 - 77 555 
temperament 

22.81 2.81 12 - 31 431 
SØS 

3.67 .83 1.5 - 6 499 
familiefunksjon 

44.93 5.31 20 - 52 511 
barnehagekvalitet 

-.07 .51 -.96 - 1.18 557 
utetid 

4.81 1.41 2 - 9 557 
standard 
uteområde -.05 .47 -.98 - .84 557 
eksternaliserende 
atferd 13.55 3.62 10 - 28 432 
prososial atferd 

11.78 2.32 5 - 15 453 
  

Fokus på natur (antall barnehager) 

 N Prosent 

Fokus på natur 12 41.4 

Ikke fokus på natur 17 58.6 

Total 29 100.0 
 

Kjønn 

  N Prosent 

Jenter 294 52.8 

Gutter 263 47.2 

Total 557 100.0 
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Perspektivtaking 

    N Prosent Valid prosent 

Gutter Evne til perspektivtaking  127 48.3 62.3 

 
Manglende evne til 
perspektivtaking 77 29.3 37.7 

 Total 204 77.6 100.0 

Jenter Evne til perspektivtaking  172 58.5 28.0 

 
Manglende evne til 
perspektivtaking 67 22.8 72.0 

  Total 239 81.3 100.0 
 

 

VEDLEGG C 

Korrelasjonsmatriser 

Standard på uteområde 

  
Andel ikke-
grønt areal Areal per barn 

Bygde 
strukturer Lekeapparater Total standard 

Andel ikke-grønt 
areal 1 ,429* ,366 -,209 ,736** 

Areal per barn   1 ,127 -,318 ,568** 

Bygde strukturer     1 -,128 ,666** 

Lekeapparater       1 ,179 

Total standard         1 
* p < .05. ** p < .01. 
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Barnehagekvalitet 

  
Utdannings-
nivå Stabilitet 

Barn:voksen 
ratio 

Gruppe-
størrelse Medvirkning 

Total 
kvalitet 

Utdannings-
nivå 1 ,281 -,272 ,085 ,168 ,464* 

Stabilitet   1 ,173 ,216 ,176 ,705** 
Barn:voksen 
ratio     1 ,131 ,268 ,469* 
Gruppe-
størrelse       1 -,052 ,498** 

Medvirkning         1 ,595** 

Total kvalitet           1 
* p < .05. ** p < .01. 

 

Sosioøkonomisk status (SES) 

  
Mors 
utdanning 

Fars 
utdanning Mors inntekt Fars inntekt SES 

Mors 
utdanning 1 ,437** ,322** ,195** ,761** 
Fars 
utdanning   1 ,188** ,271** ,750** 

Mors inntekt     1 ,195** ,566** 

Fars inntekt       1 ,595** 

SES         1 
* p < .05. ** p < .01. 
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Eksternaliserende atferd, prediktor- og kontrollvariabler 

  EA kjønn alder temp. SØS FF barnehagekvalitet  utetid 
standard 

uteområde fokusnatur 

standard 
uteområde 

X utetid 
fokusnatur 

X utetid 
Pearson 
Correlation 

eksternaliserende 
atferd (EA) 

1,000 ,254** ,003 ,099* -,139** -,110* -,234** -,189** -,052 -,156** -,153** -,170** 

kjønn ,254** 1,000 -,041 ,048 ,063 -,004 -,008 -,004 ,067 -,022 -,014 ,019 

alder ,003 -,041 1,000 -,058 -,037 -,031 ,045 -,013 -,014 -,017 ,124** ,079* 

temperament 
(temp) 

,099* ,048 -,058 1,000 -,045 -,089* -,047 ,010 -,075 -,066 -,036 -,039 

sosioøkonomisk 
status (SØS) 

-,139** ,063 -,037 -,045 1,000 ,066 ,016 -,014 ,038 ,059 ,070 -,001 

familiefunksjon 
(FF) 

-,110* -,004 -,031 -,089* ,066 1,000 ,006 ,035 ,040 ,039 ,009 ,047 

barnehagekvalitet -,234** -,008 ,045 -,047 ,016 ,006 1,000 ,566** ,235** ,477** ,053 ,419** 

utetid -,189** -,004 -,013 ,010 -,014 ,035 ,566** 1,000 ,074* ,562** -,054 ,681** 

standard 
uteområde 

-,052 ,067 -,014 -,075 ,038 ,040 ,235** ,074* 1,000 ,447** ,063 ,123** 

fokus natur -,156** -,022 -,017 -,066 ,059 ,039 ,477** ,562** ,447** 1,000 ,103** ,499** 

standard 
uteområde 
Xutetid 

-,153** -,014 ,124** -,036 ,070 ,009 ,053 -,054 ,063 0,103** 1,000 ,120** 

fokus 
naturXutetid 

-,170** ,019 ,079* -,039 -,001 ,047 ,419** ,681** ,123** 0,499** ,120** 1,000 

* p < .05. ** p < .01. 
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Prososial atferd, prediktor- og kontrollvariabler 

  PA kjønn alder 
theory 
of mind SØS FF Barnehagekvalitet  utetid 

standard 
uteområde fokusnatur 

standard 
uteområde 

X utetid 
fokusnaturX 

utetid 
Pearson 
Correlation 

prososial atferd 
(PA) 

1,000 -,290** ,013 ,200** ,126** ,102* ,168** ,208** ,207** ,306** ,096* ,246** 

kjønn -,290** 1,000 -,041 -0,103* ,063 -,004 -,008 -,004 ,067 -,022 -,014 ,019 

alder ,013 -,041 1,000 -,055 -,037 -,031 ,045 -,013 -,014 -,017 ,124** ,079* 

theory of mind ,200** -,052 ,439** 1,000 ,136** ,021 ,090* ,007 ,132** ,184** ,123** ,064 

sosioøkonomisk 
status (SØS) 

,126** ,063 -,037 ,154** 1,000 ,066 ,016 -,014 ,038 ,059 ,070 -,001 

familiefunksjon 
(FF) 

,102* -,004 -,031 ,052 ,066 1,000 ,006 ,035 ,040 ,039 ,009 ,047 

barnehagekvalitet ,168** -,008 ,045 ,062 ,016 ,006 1,000 ,566** ,235** ,477** ,053 ,419** 

utetid ,208** -,004 -,013 -,042 -,014 ,035 ,566** 1,000 ,074* ,562** -,054 ,681** 

standard 
uteområde 

,207** ,067 -,014 ,058 ,038 ,040 ,235** ,074* 1,000 ,447** ,063 ,123** 

fokus natur ,306** -,022 -,017 ,064 ,059 ,039 ,477** ,562** ,447** 1,000 ,103** ,499** 

standard 
uteområde 
Xutetid 

,096* -,014 ,124** ,085* ,070 ,009 ,053 -,054 ,063 0,103** 1,000 ,120** 

fokus 
naturXutetid 

,246** ,019 ,079* ,045 -,001 ,047 ,419** ,681** ,123** 0,499** ,120** 1,000 

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