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Sammendrag 

Forfatter: Mathilde Lind Christiansen  

Tittel: Hva kjennetegner barn med jevnalderproblemer? 

Veileder: Mona Bekkhus og Øystein Olav Skaar (biveileder) 

Barn danner tidlig relasjoner med jevnaldrende, og disse relasjonene antas å ha en viktig 

innvirkning på deres utvikling. Forskning har vist at gode relasjoner med jevnaldrende er 

helsefremmende, mens dårlige relasjoner med jevnaldrende ser ut til å kunne predikere en 

rekke negative utfall. Målet med denne oppgaven var derfor å undersøke nærmere hva som 

kjennetegner små barn (2-7 år) med jevnalderproblemer. Oppgaven er basert på data fra 

forskningsprosjektet «Det første vennskap», som ble ledet av professor Anne Inger Helmen 

Borge ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (2006-2009). Basert på tidligere 

forskning ble en rekke individuelle, familiære og sosioøkonomiske variabler undersøkt. 

Analysene viste positive sammenhenger mellom jevnalderproblemer og sjenanse, 

språkvansker, vanskelig temperament og sosial uinteresse. Altså kun individuelle faktorer. 

Sjenanse, språkvansker og vanskelig temperament ga også unike bidrag til variansen i 

jevnalderproblemer, hvor sjenanse og språkvansker ga de største bidragene. Funnene gir økt 

kunnskap om hva som kjennetegner barn med jevnalderproblemer, noe som kan ha betydning 

for å utvikle gode forebyggende tiltak for disse barna.  
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Forord 

Høsten 1996: undertegnede har nettopp begynt på førskolen (dagens 1. klasse), ved en mindre 

skole et sted på Østlandet. Det er samlingsstund og førskolelæreren viser oss noen store sort-

hvitt bilder av barn i ulike situasjoner, som for eksempel er lei seg eller sinte. Jeg husker at 

bildene gjorde stort inntrykk på meg første gangene de ble vist, noe mindre etter hvert. Vi 

barna skulle da bidra med å komme frem til løsninger som kunne forklare hvorfor dette barnet 

var sint eller lei seg. Dette var spennende og gøy de første gangene, så ble det fort litt 

kjedelig. «Steg for steg» het det. Hvorfor vi så på disse bildene var for meg ikke helt klart, det 

var jo ofte ganske lett å se hvilken følelse barna hadde og hvorfor de hadde den. At kanskje 

ikke alle i klassen synes det var like lett, slo meg ikke på daværende tidspunkt …  

Noen år senere, ved den samme skolen på Østlandet: klassen min setter opp et skuespill for 

foreldrene. Vi fikk til og med låne kulturhuset til forestillingen, og det var stort. Skuespillet 

het «Bedre med en venn», og hadde både sang og vanlig tekst i seg. Utenom at det var gøy å 

få være med i et skuespill og attpåtil få sette det opp på kulturhuset, tenkte jeg nok ikke noe 

videre over hvorfor læreren hadde valgt nettopp det skuespillet. I dag ser jeg imidlertid at 

både dette og beskrivelsen over er eksempler på gode forebyggende tiltak mot 

jevnalderproblemer.  

Høsten 2016: jeg skriver hovedoppgave om barn og jevnalderproblemer. Ved siden av 

studiene og i ferier har jeg jobbet mye med barn, både i barnehage og på skole. Det å forstå de 

barna som har utfordringer med jevnalderrelasjoner bedre, er noe jeg brenner for. Et ledd i å 

forstå disse barna bedre kan kanskje være å vite litt mer om hva som kjennetegner dem, slik at 

man i neste omgang lettere kan hjelpe dem og sette inn gode tiltak. Jeg håper denne oppgaven 

kan bidra til dette.  

Arbeidet med oppgaven har vært både utfordrende, lærerikt og interessant. En stor takk til 

hovedveileder Mona Bekkhus, biveileder Øystein Olav Skaar og Anne Inger Helmen Borge 

for all hjelp, oppmuntring og gode innspill, samt tilgang på datamateriale fra prosjektet «Det 

første vennskap». Dere har vært helt avgjørende for å få oppgaven i mål.  

Oslo, oktober 2016 

Mathilde Lind Christiansen 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og begrepsavklaring 

Barn danner tidlig relasjoner med jevnaldrende, og disse antas å ha en spesiell innvirkning på 

deres sosiale, kognitive og moralske utvikling (Dunn og McGuire, 1992). De fleste barn har 

gode nok relasjoner med jevnaldrende (ca 75% av barnehagebarn har gjensidige vennskap 

(Hartup og Stevens, 1999)), med det er dessverre noen som ikke har det. Hva kjennetegner de 

barna som ikke har gode jevnalderrelasjoner? Dette vil undersøkes nærmere i denne 

oppgaven, men først vil det nå ses litt generelt på barns relasjoner med jevnaldrende, og 

betydningen av disse.  

Mennesket er et grunnleggende sosialt vesen, og allerede som nyfødte smitter babyer 

hverandre med gråt (Simner, 1971; Sagi og Hoffman, 1976), noe som kan ses på som en tidlig 

form for sosial interaksjon. Seks måneder gamle, begynner de også med andre tilnærminger 

som å smile, lage lyder til, lene seg mot og ta på andre småbarn (Hay, Nash og Pedersen, 

1983; Vandell, Wilson og Buchanan, 1980). De ser videre ut til å danne relasjoner med 

jevnaldrende allerede ved ett års alder, med stabile individuelle forskjeller i relasjonene og 

preferanser for spesielle jevnaldrende ved to-tre års alder (Hay, Payne og Chadwick, 2004; 

Howes og Philipsen, 1998).  

Forskning har vist at gode relasjoner med jevnaldrende er helsefremmende (Hartup og 

Stevens, 1999). Barns jevnalderrelasjoner innebærer relasjoner med andre barn på samme 

alder, og er horisontale, i motsetning til relasjoner med voksne som er vertikale og hierarkiske 

(Hartup og Moore, 1990). Jevnalderrelasjoner er slik mer likestilte, og omfavner både nære, 

intime relasjoner som vennskap, men også mindre nære bekjentskaper. Vennskap defineres 

videre som en gjensidig dyadisk relasjon med sterke affektive bånd (Newcomb og Bagwell, 

1995), hvor begge kan bekrefte relasjonen (Dunn, 2004), til forskjell fra popularitet og aksept 

som refererer til det å bli generelt godt likt av en gruppe med jevnaldrende (Lindsey, 2002). 

Fra to til tre-års alder og oppover er barn gjerne medlem av både nære vennskapsrelasjoner, 

og av større grupper med jevnaldrende (Dunn og McGuire, 1992). Barn danner altså tidlig 

vennskap og relasjoner med jevnaldrende, og selv om man tidligere tenkte at disse 

vennskapene var kortvarige og forbigående fenomener (Selman, 1980 gjengitt i Dunn og 
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McGuire, 1992), har studier vist at også små barn kan opprettholde vennskap over lengre tid 

(flere år) (Howes, 1988).  

Forskning har også vist at tidlige erfaringer med jevnaldrende er sentralt for å utvikle sosial 

kompetanse (Howes, 1988; Howes og Philipsen, 1998). Blant annet kan tidlige vennskap gi 

en viktig kontekst for sosial og emosjonell vekst (Newcomb og Bagwell, 1995), samt 

inneholde erfaringer som fremmer utviklingen av positive vennskap i senere alder (Howes, 

1988; Howes, Hamilton og Phillipsen, 1998; Hartup og Moore, 1990). Gode relasjoner med 

jevnaldrende ser også ut til å kunne være utviklingsmessige forløpere for god tilpasning 

senere i livet (Hartup og Moore, 1990), samt kunne være en beskyttelsesfaktor mot psykiske 

problemer, som internaliserende vansker (Pedersen, Vitaro, Barker og Borge, 2007). Det å ha 

gode relasjoner med jevnaldrende ser altså ut til å ha en rekke positive følger. 

Hva kjennetegner de barna som ikke har gode jevnalderrelasjoner? En rekke studier har sett 

på hvordan det går med barn som har dårlige relasjoner med jevnaldrende, men det er mindre 

kunnskap rundt hva som kjennetegner disse barna, og hvilke mekanismer som kan forklare 

eller beskrive dem, samt hva som skiller de barna som har gode jevnalderrelasjoner fra de 

som ikke har det. For å beskrive barn som har vansker i relasjoner med jevnaldrende har det 

blitt tatt utgangspunkt i det engelske begrepet peer problems, som i denne oppgaven blitt 

oversatt til «jevnalderproblemer». Altså barn som har vansker med å forholde seg til andre 

barn på en positiv og tilfredsstillende måte. Problemene kan blant annet manifestere seg 

gjennom unngåelse av andre barn, negative holdninger til andre barn eller avvisning fra andre 

barn (Benish-Weisman, Steinberg og Knafo, 2010). Å bli mobbet av jevnaldrende inngår 

også. I denne oppgaven vil jeg nå først se på hvilken betydning jevnalderproblemer kan ha for 

barns psykososiale utvikling, for så å se litt nærmere på ulike risikofaktorer som er knyttet til 

jevnalderproblemer. 

Jevnalderproblemer hos barn ser ut til å kunne predikere en rekke negative utfall senere i 

livet, blant annet økt risiko for dårligere skoleresultater (Woodward og Fergusson, 2000; 

Ladd, 1990) og arbeidsløshet (Woodward og Fergusson, 2000), skole drop-out og kriminalitet 

(Parker og Asher, 1987), psykopatologiske symptomer (Bagwell, Newcomb og Bukowski, 

1998) og samtidige eller senere tilpasningsvansker (Dunn og McGuire, 1992). Det at 

jevnalderproblemer observert tidlig er relatert til sosiale og emosjonelle vansker i senere alder 

(Hay et al., 2004), gjør at det å oppdage og hjelpe disse barna tidlig vil være nyttig for å 
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minimere negative utfall. Men hva gjør at akkurat disse barna får senere vansker, og hva slags 

vansker kan de typisk få?  

Tidlige atferdsvansker er knyttet til jevnalderproblemer, og jevnalderproblemer som 

avvisning og det å bli mobbet har i studier vært knyttet til senere internaliserende vansker. En 

studie gjort av Pedersen et al. (2007) viser for eksempel at tidlige atferdsvansker kan legge 

grunnlaget for avvisning fra jevnaldrende og slik hindre utviklingen av nære gjensidige 

vennskap i løpet av den kritiske perioden for vennskapsdannelse (6-12 år). Dette kan igjen se 

ut til å lede til internaliserende vansker i ungdommen, som depresjon og ensomhet (Pedersen 

et al., 2007). Tidlige atferdsvansker og påfølgende avvisning fra jevnaldrende er altså 

forbundet med senere internaliserende vansker. En annen studie fant at avvisning fra 

jevnaldrende også var assosiert med høyere fravær på skolen, samt økte eksternaliserende og 

internaliserende vansker. Alvorlighetsgraden av vanskene varierte imidlertid med omfanget 

og varigheten av avvisningen (DeRosier, Kupersmidt og Patterson, 1994). Hvor lenge man 

har blitt avvist kan altså også se ut til å ha noe å si for følgene, og det å oppdage 

jevnalderproblemer (som avvisning) tidlig synes derfor viktig for å begrense skadeomfanget 

mest mulig.  

Det å bli mobbet av jevnaldrende i barndommen er også korrelert med internaliserende 

vansker senere (Schwartz, Lansford, Dodge, Pettit og Bates, 2015; Zwierzynska, Wolke og 

Lereya, 2012). En studie fant også at det å bli mobbet er korrelert med en økning i 

eksternaliserende atferd, men at det gjaldt kun for barn uten et gjensidig bestevennskap 

(Hodges, Boivin, Vitaro og Bukowski, 1999). Vennskap ser med andre ord ut til å kunne være 

en beskyttende faktor for ikke å ta skade av mobbing (og kanskje også avvisning). 

Jevnalderproblemer på den andre siden, er en risikofaktor for blant annet økt skolefravær, 

internaliserende og eksternaliserende vansker, noe som gjør det viktig å vite hva som 

kjennetegner disse barna for lettere å kunne hjelpe dem tidlig.  

Det meste av denne forskningen på følgene av jevnalderproblemer er imidlertid gjort på barn i 

skolealder (fra 6 år og oppover), mens mindre forskning er gjort på de yngste barna. At det 

forekommer jevnalderproblemer som mobbing også i barnehagen er det imidlertid liten tvil 

om (Perren og Alsaker, 2006). I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet meddeler de 

at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil lovfeste hva skolene skal gjøre når barn blir 

mobbet, og styrke kampen mot mobbing i barnehagen (Kunnskapsdepartementet, 2016). 

Dette er altså et svært aktuelt tema i Norge i dag.  
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Målet med denne oppgaven er å undersøke hva som kjennetegner små barn (2-7 år) med 

jevnalderproblemer, da man vet at dette er en viktig risikofaktor for psykisk uhelse (som 

eksternaliserende og internaliserende vansker). Det er tidligere forsket lite på små barn med 

jevnalderproblemer, til tross for at det er bred enighet om at jevnalderproblemer oppstår 

tidlig. Det er ønskelig å forstå mer av dette, slik at man kanskje kan bidra til å utvikle 

intervensjoner og forebyggende tiltak for å hjelpe disse barna.  

Tidligere forskning viser at det er flere faktorer som spiller inn for hvorvidt barn utvikler 

jevnalderproblemer eller ikke, med andre ord hvilke faktorer som er viktige for kvaliteten på 

jevnalderrelasjoner. Dette kan være individuelle faktorer ved barnet, familiære forhold, som 

foreldrenes relasjon til egne venner/sine nærmeste, samt sosioøkonomiske forhold, som 

familiens sosioøkonomiske status. 

1.2 Individuelle faktorer 

Blant individuelle faktorer er blant annet temperament, sosial tilbaketrekning (som sjenanse 

og sosial uinteresse) og språk blitt knyttet til barns sosiale fungering. Disse faktorene vil nå 

presenteres nærmere. 

1.2.1 Temperament og jevnalderproblemer 

En faktor som ofte blir sett på i sammenheng med barns sosiale fungering, er temperament. 

Temperament kan defineres som biologisk baserte individuelle forskjeller i selvregulering og 

reaktivitet (inkludert emosjonell reaktivitet), som er konsistente over tid og på tvers av 

situasjoner (Rothbart, 2012). Reaktivitet er «vekkelsen» (arousability) av affekt, motorisk 

aktivitet og autonome og endokrine responser (som utskilling av hormoner og økt puls). 

Selvregulering involverer prosesser som oppmerksomhet, fleksibilitet og inhibitorisk kontroll 

som kan modulere reaktiviteten, enten ved å øke eller hemme den affektive responsen 

(Rothbart, Ahadi og Hershey, 1994).   

Vanlige temperamentsdimensjoner, basert på Thomas, Chess og Birch (1968) sin modell, 

inkluderer aktivitetsnivå, biologisk rytme, tilnærming/tilbaketrekning (reaksjon på nye 

situasjoner), tilpasning til nye rutiner og sensitivitet til sensorisk input/stimulering og 

intensitet på emosjonelle reaksjoner (humør), -som tilsvarer reaktivitetsdelen, og selektiv 

oppmerksomhet (focused attention, eller evnen til å opprettholde oppmerksomheten på det 
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som er viktig i situasjonen og ikke bli distrahert) og fleksibilitet (evnen til å skifte 

oppmerksomheten etter hva som er viktig i situasjonen og ikke være rigid) som tilsvarer 

selvreguleringsdelen i definisjonen til Rothbart (Sterry et al., 2010). Temperamentsmålet i 

denne oppgaven er også basert på disse dimensjonene. Man skiller gjerne mellom «lett» og 

«vanskelig» temperament, ut fra hvordan barn skårer på disse temperamentsdimensjonene 

(Thomas, Chess og Birch, 1970). 

Temperament har blitt studert i en rekke studier, da det kan måles relativt tidlig og mange 

mener at det tidlig kan si noe om personlighetstrekk (Thomas et al., 1970; Bates, 1980). 

Vanskelig temperament tolkes også av mange som en tidlig forløper for atferdsvansker (Frick 

og Morris, 2004; Dodge og Pettit, 2003; Thomas et al., 1970), og atferdsvansker kan igjen kan 

knyttes til jevnalderproblemer (Pedersen et al., 2007). Spesielt dersom miljøet ikke 

passer/tilpasser seg barnets temperament («goodness of fit»), kan det utvikles atferdsvansker, 

ifølge Thomas et al. (1970). Men hvordan kan dette henge sammen? Barn med såkalt 

vanskelig temperament har ofte vansker med selvregulering, og barn med aggressiv, antisosial 

eller avvikende atferd viser ofte problemer med å regulere uttrykket av negative emosjoner 

(Frick og Morris, 2004). Dette er noe som kan skape vansker i omgang med jevnaldrende. En 

rekke studier har sett på temperament og barns forhold til jevnaldrende, og temperament ser 

også ut til å være en viktig faktor for generell sosial fungering og kompetanse (Eisenberg et 

al., 1997, Eisenberg et al., 2003, Lengua, 2003). Det vil derfor være av interesse å se litt 

nærmere på hva forskningen sier om hvilke temperaments-dimensjoner som kan påvirke 

barns sosiale fungering. 

Flere ulike temperamentsdimensjoner ser ut til å spille en viktig rolle for sosial fungering, 

blant annet selvreguleringsdimensjoner (Lengua, 2003; Acar, Rudasill, Molfese, Torquati og 

Prolasky, 2015; Eisenberg et al., 1993, 1995; Garstein, Putnam og Rothbart, 2012) som 

selektiv oppmerksomhet (attentional focusing, eller evnen til å fokusere oppmerksomheten på 

det som er relevant og undertrykke distraherende stimuli) (Lengua, 2003; Sterry et al, 2010; 

Acar et al., 2015) og fleksibilitet (Sterry et al., 2010). Andre sider ved temperament som ser 

ut til å spille en rolle er reaktivitetsdimensjoner som generelt aktivitetsnivå (Sterry et al., 

2010) og negativ emosjonalitet (Eisenberg et al, 1993, 1995; Garstein et al., 2002, Lengua, 

2003).  

Sterry et al. (2010) fant at temperaments-dimensjoner som generelt aktivitetsnivå, 

fleksibilitet/rigiditet og selektiv oppmerksomhet var spesielt viktig for barns sosiale fungering 



6 

 

på skolen, og at de barna som ikke hadde for høy aktivitet, men høy fleksibilitet og selektiv 

oppmerksomhet hadde bedre sosial fungering. Sammenhengene mellom temperament og det å 

bli sosialt akseptert var tilstede for både jenter og gutter, selv om stiene var ulike. For gutter 

var vansker med selektiv oppmerksomhet knyttet til mindre prososial atferd og lavere 

popularitet/lederskap, mens jenter med selektiv oppmerksomhets-vansker ble sett på som mer 

sensitive og isolerte enn sine jevnaldrende. Sammenhengene mellom temperament (generelt 

aktivitetsnivå, selektiv oppmerksomhet) og sosial fungering så imidlertid ut til å være sterkere 

for yngre (8-11 år) enn eldre barn (11-16 år). Kanskje øker forventningene til det sosiale over 

tid, og andre faktorer blir viktigere enn temperament med alderen (Sterry et al., 2010). 

Studien til Acar et al. (2015), som er gjort på yngre barn (3-5 år) fant også at god 

selvregulering, i form av selektiv oppmerksomhet og inhibitorisk kontroll, var relatert til 

bedre sosial fungering (mindre konflikter med jevnaldrende). Disse studiene til Sterry et al. 

(2010) og Acar et al. (2015) fant imidlertid ikke at negativ emosjonalitet spiller inn på sosial 

fungering, noe andre studier har gjort.  

I en meta-analyse gjort av Dougherty (2006) fremkommer det at negativ emosjonalitet er 

knyttet til lavere sosial status (for eksempel popularitet), mens positiv emosjonalitet er knyttet 

til høyere sosial status. Eisenberg et al. (1993, 1995) finner også at sosial fungering er 

predikert av høye nivåer av selvregulering (håndtering og oppmerksomhetsregulering), i 

tillegg til lav negativ emosjonalitet. Lav negativ emosjonalitet ser også ut til å være en 

beskyttelsesfaktor for lav sosial kompetanse, men bare for gutter (Eisenberg et al., 1993). I 

tråd med Eisenberg og medarbeidere sine funn finner også Garstein et al. (2002) at lave nivåer 

av selvregulering og høye nivåer av negativ emosjonalitet er knyttet til både eksternaliserende 

og internaliserende vansker, noe som videre er knyttet til sosial fungering. Lengua (2003) 

finner også at oppmerksomhetsregulering og positiv emosjonalitet predikerte sosial 

kompetanse. Det ser altså ut til at både selvregulering og emosjonalitet (knyttet til reaktivitet) 

kan ha en innvirkning på barns sosiale fungering. Høy selvregulering og lav negativ 

emosjonalitet (reaktivitet) er knyttet til bedre sosial fungering (Eisenberg et al, 1993, 1995; 

Garstein et al., 2002).  

Men hvordan henger dette samen med jevnalderproblemer? Sterry et al. (2010) foreslår at 

temperament påvirker barns sosiale atferd med jevnaldrende (for eksempel prososial atferd, 

aggresjon og tilbaketrekning), og at det er denne påvirkningen på sosial atferd som fører til 

om barnet blir akseptert eller avvist av jevnaldrende. Mer helhetlig, vil barn med såkalt 
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«vanskelig temperament» (lav selvregulering (fleksibilitet, selektiv oppmerksomhet) og høy 

negativ emosjonalitet (mer irritabel, lett opprørt, høy intensitet på negative reaksjoner) mindre 

sannsynlig regulere sine følelser og atferd på gode måter, og dermed mer sannsynlig 

respondere uhensiktsmessig på jevnaldrende-interaksjoner enn barn med såkalt «lett 

temperament» (høy selvregulering og lav negativ emosjonalitet) (Szewczyk-Sokolowski, Bost 

og Wainwright, 2005). Det er imidlertid ikke så mange studier som har sett på temperament 

og jevnalderproblemer spesifikt, men i en studie gjort av Benish-Weisman et al. (2010) fant 

de at barns jevnalderproblemer var positivt assosiert med deres negative emosjonalitet, og 

negativt assosiert med sosiabilitet og aktivitetsnivå.  

Det ser med andre ord ut til at temperament har noe å si for jevnalderproblemer, da vanskelig 

temperament er knyttet til både vansker med å forholde seg til jevnaldrende og i ytterste 

konsekvens også atferdsvansker. Selv om det i senere tid er forsket en del på hvilke spesifikke 

temperament-dimensjoner som er knyttet til generell sosial fungering, er det altså færre 

studier som har sett på temperament og jevnalderproblemer spesifikt. Det er heller ikke sett så 

mye på hvordan andre faktorer kan påvirke forholdet mellom temperament og 

jevnalderproblemer, noe denne oppgaven vil se nærmere på. Det antas at temperament vil ha 

en sammenheng med jevnalderproblemer, slik at «vanskelig» temperament er knyttet til mer 

jevnalderproblemer, og at vanskelig temperament vil predikere jevnalderproblemer. 

En annen temperamentsdimensjon som også er forsket en del på er inhibisjon. Inhibisjon ser 

ut til å predikere barns tilbaketrekning fra jevnaldrende (Sanson, Hemphill og Smart, 2004). 

Sammenhengen mellom en slik sosial tilbaketrekning og jevnalderproblemer vil behandles i 

påfølgende avsnitt.  

1.2.2 Sosial tilbaketrekning (sjenanse og sosial uinteresse) og 

jevnalderproblemer 

En annen faktor, som er forsket mer og mer på de senere år (Coplan, Prakash, O’Neil og 

Armer, 2004), og som også kan knyttes til jevnalderproblemer, er nemlig sosial 

tilbaketrekning. Sosial tilbaketrekning, eller sjenanse og sosial uinteresse, brukes for å 

betegne barn som isolerer seg selv fra jevnaldergruppen gjennom konsistent ensom atferd i 

nærheten av jevnaldrende (Rubin, Coplan, Bowker og Menzer, 2009). En slik sosial 

tilbaketrekning er ofte forstått som resultatet av to motstridende motivasjonelle tendenser, 

nemlig sosial tilnærming og sosial unngåelse, og antas å være relativt uavhengige av 
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hverandre (Asendorpf, 1990). Ifølge denne teorien har sjenerte barn både høy 

tilnærmelsesmotivasjon og høy unngåelsesmotivasjon, noe som medfører en 

motivasjonskonflikt. De ønsker å nærme seg andre barn, men blir hemmet av et behov for 

unngåelse. Dette forårsaker ofte ambivalent atferd (for eksempel at de leker for seg selv, men 

ser bort på de andre barna som leker sammen), og kommer spesielt til uttrykk i nye 

situasjoner. Det å trekke seg vekk kan sees på som en løsning på denne konflikten. Sosialt 

uinteresserte eller usosiale barn har derimot både lav tilnærmelses- og unngåelsesmotivasjon. 

De er dermed antatt å leke mindre med jevnaldrende fordi de har en lav 

tilnærmingsmotivasjon, og kan ofte være mer interessert i å leke med objekter enn med andre 

barn (Asendorpf, 1990).  

Sjenanse, som er den mest studerte formen for sosial tilbaketrekning, refererer til skepsis og 

engstelse knyttet til nye sosiale settinger og opplevd sosial evaluering (Rubin og Coplan, 

2004), noe man kan tenke seg ikke er så nyttig når man skal bli kjent med jevnaldrende. 

Forskning tyder på at disse barna ofte er mer engstelige og skeptiske enn jevnaldrende, og 

sjenanse ser i tillegg ut til å være assosiert med negativ emosjonalitet (Coplan et al., 2004). 

Disse barna ser med andre ord ut til å ha noen trekk som kan gjøre det utfordrende å både få 

og opprettholde gode jevnalderrelasjoner. Coplan et al. (2004) fant i tråd med dette at 

sjenanse var assosiert med mer parallell-lek og tilbakeholdenhet i frilek, mindre prososial 

atferd og ekskludering av jevnaldrende. Ekskludering av jevnaldrende gjaldt imidlertid kun 

for sjenerte gutter. Forskning kan altså tyde på at det er mindre akseptert blant jevnaldrende å 

være sjenert som gutt enn jente.   

Det å bli ekskludert av jevnaldrende er knyttet til en rekke negative følger for alle barn, som 

høyere skolefravær og økte eksternaliserende og internaliserende vansker (DeRosier et al., 

1994), men det synes å være spesielt vanskelig for sjenerte barn. I en studie var det å bli 

ekskludert assosiert med senere depressive symptomer (Gazelle og Ladd, 2003), og i en annen 

predikerte avvisning venneløshet (Ladd, Kochenderfer-Ladd, Eggum, Kochel og McConnell, 

2011) for sjenerte barn. Studien til Gazelle og Ladd (2003) fant imidlertid også at det å ha 

gode vennskap var en beskyttelsesfaktor for disse sjenerte barna. Det å ha gode 

jevnalderrelasjoner synes med andre ord spesielt viktig for sjenerte barn. I en studie gjort av 

Rubin, Wojslawowicz, Rose-Krasnor, Booth-LaForce og Burgess (2006) fant de også at 

sjenerte barn, like ofte som kontrollgruppen (som ikke var sjenerte), hadde gjensidige og 

stabile bestevennskap. Disse vennene var imidlertid mer sosialt tilbaketrukne og mobbet enn 
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kontrollbarnas bestevenner, og de sjenerte barna og deres venner rapporterte også lavere 

vennskapskvalitet enn det kontrollbarna gjorde (Rubin et al., 2006). Det kan altså se ut til at 

sjenerte barn ofte har en bestevenn, men at vennskapskvaliteten kanskje ikke er like høy.  

Oppsummert er forskningen på sjenanse og jevnalderproblemer altså noe sprikende og 

inkonsistent, da den på den ene siden har vist at det er en sammenheng mellom sjenanse og 

mindre prososial atferd, ekskludering av jevnaldrende (for gutter) (Coplan et al, 2004) og 

lavere vennskapskvalitet (Rubin et al, 2006), mens den på den andre siden også har vist at 

sjenerte barn evner å ha gjensidig vennskap (Rubin et al, 2006). Mer kunnskap om andre 

faktorer som kan innvirke på disse forholdene vil være sentralt, noe som vil undersøkes 

nærmere i denne oppgaven. Blant annet vil det være viktig å få mer kunnskap om hva som 

kjennetegner sjenerte barn som har gode jevnalderrelasjoner. 

Sosial uinteresse betegner barn som unnviker sosial interaksjon fordi de mangler et ønske om 

å leke med andre barn (lav tilnærmingsmotivasjon), og er en mer «ikke engstelig» preferanse 

for å leke alene (Rubin og Coplan, 2004). Sosial uinteresse er forsket mindre på enn sjenanse, 

men også forskningen på denne typen sosial tilbaketrekning og jevnalderproblemer er 

sprikende. Studien til Coplan et al. (2004) fant at sosial uinteresse var negativt assosiert med 

prososial atferd og sosial initiering ovenfor jevnaldrende, og positivt assosiert tilbaketrekning 

og ekskludering fra jevnaldrende. Andre funn viser på den andre siden at sosialt uinteresserte 

barn har bra med venner og stabile vennskap, og at disse vennene er mer akseptert av andre 

jevnaldrende enn vennene til sjenerte barn (Ladd et al., 2011). Vennskap synes også å være en 

viktig beskyttende faktor, da det reduserer risikoen for å bli mobbet av jevnaldrende (Ladd et 

al., 2011). Men om det er slik at vennskap reduserer risikoen eller om barn som blir mobbet 

har færre venner er imidlertid uklart.  

Oppsummert sier en review artikkel fra 2009 (Rubin, Coplan og Bowker) at sosialt 

tilbaketrukne barn (sjenerte og sosialt uinteresserte) er i risiko for en rekke negative utfall, 

som sosio-emosjonelle vansker (angst, lav selvfølelse, depressive symptomer og 

internaliserende vansker), skolevansker (dårlig lærer-barn relasjon, akademiske vansker og 

skoleunnvikelse) og venneproblemer eller jevnalderproblemer (avvisning, mobbing og dårlig 

vennskapskvalitet), noe som gjør at det å finne ut mer om hva som kjennetegner disse barna 

er viktig.  
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Til tross for noe sprikende funn antas det på bakgrunn av empirien at disse trekkene (sjenanse 

og sosial uinteresse) vil ha en sammenheng med jevnalderproblemer, slik at de som er mer 

sosialt tilbaketrukne og sjenerte vil ha mer jevnalderproblemer og at sjenanse og sosial 

uinteresse vil predikere jevnalderproblemer. Det vil også ses på hvordan andre faktorer kan 

innvirke på dette forholdet. 

1.2.3 Språkvansker og jevnalderproblemer 

Kommunikasjon er selve grunnlaget for sosial interaksjon, og det essensielle middelet folk 

bruker for å initiere og opprettholde relasjoner (Hazen og Black, 1989). Det er derfor naturlig 

å tenke seg at kommunikasjon og språkvansker påvirker barns relasjoner med jevnaldrende. 

Denne sammenhengen synes interessant å utforske nærmere, da barn med språkvansker 

(vansker med språk) ser ut til å ha mer problemer med jevnaldrende enn gjennomsnittet, og 

dermed også er i risiko for å oppleve ensomhet (Asher og Gazelle, 1999). 

Det er gjort en rekke studier på barns språkvansker og jevnalderrelasjoner (Durkin og Conti-

Ramsden, 2007). Blant annet har man funnet at barn med språkvansker sjeldnere blir 

nominert (valgt) som prefererte lekekamerater (Gertner, Rice og Hadley, 1994) eller blir 

benevnt som bestevenn (Fujiki, Brinton, Hart og Fitzgerald, 1999; Gertner et al., 1994). De 

blir også sjeldnere funnet å ha gjensidige vennskap (Fujiki et al., 1999; Gertner et al., 1994). 

Longitudinelle analyser har også vist at tidlige vansker med språk (spesifikke språkvansker), 

ser ut til å kunne predikere lavere vennskapskvalitet senere, i ungdomsalder (Durkin og Conti-

Ramsden, 2007). Gertner et al. (1994) fant i tillegg at språkevne var en viktigere prediktor for 

status blant jevnaldrende enn både alder og IQ. Språknivå og språkvansker ser med andre ord 

ut til å ha mye å si, både for sosial status blant jevnaldrende, men også for vennskap og 

vennskapskvalitet. Det at barn med språkvansker sjeldnere bli benevnt som bestevenn er 

imidlertid kun funnet for litt eldre barn (6-12 år) (Fujiki et al., 1999), noe som kan tyde på at 

språk blir viktigere for jevnalderrelasjoner med alderen.  

I forhold til jevnalderproblemer er det funnet at barn med språkvansker ser ut til å ha økt 

risiko for å bli avvist av jevnaldrende (Menting, van Lier og Koot, 2012), bli bedømt som mer 

sosialt tilbaketrukne enn jevnaldrende samt å vise mindre prososial atferd (Durkin og Conti-

Ramsden, 2007). Forskning tyder på at gutter med lavt språknivå, i større grad enn jenter, 

rapporteres å ha mer forstyrrende atferd og dårligere jevnalderrelasjoner (Stowe, Arnold og 

Ortiz, 2000). I forhold til kjønn, er det også ofte antatt at jenter har bedre språkevner enn 
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gutter i barneskolealder, men funnene fra forskningen er inkonsistente (Menting et al., 2012). 

Studier finner videre at gode jevnalderrelasjoner kan moderere forholdet mellom 

språkvansker og risiko for å utvikle eksternaliserende vansker (som aggresjon, ødeleggelse og 

trass) (Menting et al., 2012). Gode jevnalderrelasjoner (lite jevnalderproblemer) blir slik en 

beskyttelsesfaktor, og kanskje da spesielt viktig for barn med ulike språkvansker.  

Det er med andre ord gjort en del forskning på barns språkvansker i forhold til det å bli 

akseptert av jevnaldrende, men det er gjort mindre forskning på hvordan det henger sammen 

med jevnalderproblemer spesifikt. I denne oppgaven vil det derfor først undersøkes om det er 

en sammenheng mellom språkvansker og jevnalderproblemer og om språk kan predikere 

jevnalderproblemer. Det vil i tillegg undersøkes hvordan andre individuelle, familiære og 

sosioøkonomiske faktorer vil innvirke på dette forholdet, noe som er lite undersøkt i tidligere 

forskning. 

1.3 Familiære faktorer 

Av familiære faktorer er blant annet omsorgsgivers relasjoner til egne venner og sine 

nærmeste funnet å ha en sammenheng med barns sosiale fungering. Dette vil presenteres 

under. 

1.3.1 Omsorgsgivers relasjoner og jevnalderproblemer 

Det er bred empirisk støtte for at det er en sammenheng mellom foreldre-barn 

tilknytningsforholdet og barns atferd med jevnaldrende (Howes, Matheson og Hamilton, 

1994). For eksempel fant en studie at trygt tilknyttede barn skåret høyere på emosjonell 

varme, sosial modenhet og aksept av jevnaldrende, i forhold til ikke trygt tilknyttede barn 

(LaFreniere og Sroufe, 1985). Men hvordan er det med omsorgsgivers tilknytningsstil eller 

relasjoner til sine nærmeste, innvirker dette på barnets jevnalderproblemer?  

Forskning tyder på at dette kan ha noe å si. Simpkins and Parke (2001) fant i sin studie at 

kvaliteten på mor og fars vennskap var relatert til kvaliteten på deres barns vennskap. Altså at 

dersom mor og far hadde gode vennskap var det mer sannsynlig at også barna også hadde det. 

Markiewicz, Doyle og Brendgen (2001) fant i tråd med dette at også ungdommers 

vennnskaps-kvalitet og observerte emosjonelle uttrykk med sine beste venner var predikert fra 

rapporter om morens inter-personlige relasjoner, spesielt kvaliteten på ekteskapet og hennes 



12 

 

sosiale nettverk. Det kan med andre ord se ut til at omsorgsgivers relasjoner til sine nærmeste 

kan innvirke på barnets jevnalderrelasjoner, i form av at dersom omsorgsgiver har gode 

vennskap har gjerne barnet det også. Disse to studiene var imidlertid gjort med litt eldre barn 

(9 år og oppover), så det gjenstår å se om jeg vil finne det samme i denne oppgaven, da 

utvalget her er noe yngre (2-7 år).  

Foreldrenes vennskapskvalitet ser altså ut til å ha en sammenheng med barnets 

vennskapskvalitet. Men hva med kvantitet? Er det slik at foreldre med mange venner har barn 

med mange venner? Uhlendorff (2000) fant at jo flere venner foreldrene bruker fritiden sin på, 

jo flere vennskap med barn utenfor klassen ble nominert av barna deres. Om disse vennene til 

barna er barn av foreldrenes venner er imidlertid uklart. Videre fant Uhlendorff (2000) også at 

når foreldrene hadde flere venner hadde barna flere nære gjensidige vennskap. Dette gjaldt 

imidlertid kun for de eldre barna (10-12 år) og ikke de yngre (7-9 år). Jo flere vennskap som 

var opprettholdt av foreldrene, jo mer utviklet barna vennskapskonsepter. Foreldrenes 

vennskapskvantitet ser med andre ord ut til å ha en sammenheng både med barnas 

vennskapskvantitet, men også med hvorvidt barna har flere nære gjensidige vennskap.  

Både foreldrenes vennskapskvalitet og -kvantitet ser altså ut til å ha en sammenheng med 

barnas vennskapskvalitet, -kvantitet, vennskapskonsept og gjensidige nære vennskap. Men 

hva regnes som venner? Kan familie og slektninger for eksempel regnes med? En del familier 

har god kontakt med slektninger, og man kunne kanskje tenke seg at det å være mye med 

jevnaldrende kusiner og fettere for eksempel, ville predikere barnas vennskap og konsepter 

om vennskap. Studien til Uhlendorff, (2000) fant imidlertid ikke dette. Om foreldrene har 

mye kontakt med slektninger predikerte ikke barns vennskap eller vennskapskonsepter. Det 

ser altså ut til at foreldrenes familierelasjoner ikke har samme påvirkningskraft på barnas 

vennskap som deres rene vennskapsrelasjoner.  

Mekanismene bak, eller hva disse observerte sammenhengene skyldes, er imidlertid mer 

uklart. Man kan tenke seg at både arv (av egenskaper som er gunstige for vennskap) og sosial 

læring/miljø (at barnet ser hvordan man oppfører seg i nære relasjoner) kan være mulige 

bakenforliggende mekanismer. Dette sier imidlertid de ovennevnte studiene lite om. Det at 

voksne kan spille en viktig rolle i å tilrettelegge for barns jevnalderrelasjoner er derimot mer 

klart. Gjennom å lære dem sosiale ferdigheter, legge til rette for aksept og vennskap i de 

sosiale miljøene, og redusere mobbing, kan voksne, både foreldre og andre, gjøre en viktig 

innsats for å bedre barns jevnalderrelasjoner (Asher og Gazelle, 1999). 
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Denne oppgaven vil undersøke sammenhengen mellom omsorgsgivers relasjoner til andre og 

jevnalderproblemer hos barnet, noe som ikke er gjort direkte før. Det vil fokuseres på yngre 

barn (2-7 år), noe som heller ikke er studert så mye tidligere. Det antas på bakgrunn av 

forskningen å finne en positiv sammenheng mellom at omsorgsgiver har gode relasjoner til 

sine nærmeste og mindre jevnalderproblemer hos barnet. Det vil også ses på om 

omsorgsgivers relasjoner med andre vil predikere jevnalderproblemer, og det antas å finne at 

omsorgsgivers gode relasjoner med nære vil predikere mindre jevnalderproblemer hos barnet. 

Hvordan andre individuelle og sosioøkonomiske faktorer vil innvirke på denne 

sammenhengen vil også undersøkes, noe som er lite undersøkt i tidligere studier.  

1.4 Sosioøkonomisk status og jevnalderproblemer 

En annen faktor som er inkludert som variabel i denne oppgaven er sosioøkonomisk status. 

Sosioøkonomisk status refererer til den posisjonen en person har i strukturen i samfunnet som 

følge av sosiale eller økonomiske faktorer (Galobardes, Shaw, Lawlor, Lynch og Smith, 

2006). Det kan beregnes på ulike måter, men de fleste inkluderer inntekt, utdanning og yrke 

(Bradley og Corwyn, 2002). Sivilstatus er også en variabel som er inkludert i denne 

oppgaven, da ekteskapsproblemer har blitt assosiert med barns mistilpasning (Grych og 

Fincham, 1990). Det er derfor også interessant å se om det har en sammenheng med barns 

jevnalderproblemer.  

Det er bred enighet om at sosioøkonomisk status ser ut til å ha en sammenheng med en rekke 

ulike faktorer, som fysisk og psykisk helse, tilgang på materielle og sosiale goder samt 

håndtering av stressende hendelser (Bradley og Corwyn, 2002). Forskning viser også at 

foreldrenes sosioøkonomiske status er forbundet med en rekke helsemessige, kognitive og 

sosioemosjonelle følger hos barna (Bradley og Corwyn, 2002). Det ser med andre ord ut til å 

spille en viktig rolle for barns utvikling, og Bornstein og Bradley (2012) peker på at dette kan 

skyldes at barn med høyere sosioøkonomisk status har bedre tilgang på ressurser som kan 

støtte deres positive utvikling. Barn fra familier med lavere sosioøkonomisk status har på den 

andre siden oftere symptomer på psykopatologi og maladaptiv sosial fungering (Bradley og 

Corwyn, 2002). Det ville dermed være naturlig å anta at sosioøkonomisk status også spiller en 

rolle for jevnalderproblemer, noe studier også tyder på.  



14 

 

Forskning viser at sosioøkonomiskedimensjoner som inntekt (Patterson, Vaden og 

Kupersmith, 1991; Cohn, Patterson og Christopoulus, 1991; Dishion, 1990), utdanning 

(Dishion, 1990; Woodward og Fergusson, 2000) og sivilstatus (Woodward og Fergusson, 

2000; Hetherington, Cox og Cox, 1979) ser ut til å ha en sammenheng med 

jevnalderproblemer hos barn. Dette i form av mindre gode jevnalderrelasjoner (Ladd et al., 

1988; Patterson et al., 1991), sosial isolasjon (Patterson et al., 1991) og avvisning/bli mindre 

godt likt av jevnaldrende (Cohn et al., 1991; Dishion, 1990; Hetherington et al., 1979).  

Kun studien til Woodward og Fergusson (2000) så på yngre barn, som det vil ses på i denne 

oppgaven, mens de andre studiene så på litt eldre barn (6-12 år). I en studie basert på den 

Norske Mor og Barn studien, har det dog blitt påvist en sammenheng mellom lav 

familieinntekt og atferdsvansker (eksternaliserende og internaliserende) hos halvannet til 

treåringer (Zachrisson og Dearing, 2015). Atferdsvansker kan være knyttet til 

jevnalderproblemer (Pedersen et al., 2007). Dette gjør at sammenhengen mellom 

sosioøkonomisk status og jevnalderproblemer synes interessant å undersøke nærmere også for 

de yngste barna, noe denne oppgaven vil gjøre.  

Foreldrenes inntekt og utdanning ser altså ut til å ha en sammenheng med jevnalderproblemer, 

men hva med deres sivilstatus? Er det slik at barn med skilte/ensomme foreldre har mer 

jevnalderproblemer enn barn hvor foreldrene er sammen? Woodward og Fergusson (2000) 

finner her at barn med jevnalderproblemer oftere enn andre barn kom fra familier hvor det var 

kun en omsorgsgiver. Patterson et al. (1991) fant også at barn med nylig separerte eller skilte 

foreldre, også var i større risiko for å bli avvist av jevnaldrende, noe en studie gjort av 

Hetherington et al. (1979) også støtter også opp om. Hetherington et al. (1979) fant imidlertid 

at dette gjaldt i større grad for gutter enn for jenter. Altså kan forskning tyde på at barn, og 

spesielt gutter, med skilte/ensomme foreldre ser ut til å være mer sårbare for avvisning av 

jevnaldrende, eller jevnalderproblemer. Sammenhengen mellom foreldrenes sivilstatus og 

jevnalderproblemer hos barnet synes derfor også interessant å utforske nærmere.  

På tross av at det er flere studier som har sett på sammenhengen mellom jevnalderproblemer 

og sosioøkonomisk status har det fleste studiene studert enten inntekt, utdanning eller 

sivilstatus, mens denne oppgaven vil se på alle de tre dimensjonene. De har også i stor grad 

sett på sosioøkonomisk status opp mot avvisning eller sosial isolasjon og færre av studiene 

retter seg mot jevnalderrelasjoner, og jevnalderproblemer som et samlet begrep. Studiene er 

også ofte gjort på litt eldre barn, mens denne oppgaven vil se på de yngste barna. Til slutt har 
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tidligere studier heller ikke sett på sosioøkonomisk status sammen med individuelle og 

familiære forhold, slik det vil bli gjort i denne oppgaven.  

Mors inntekt og utdanning vil i denne oppgaven bli brukt som mål på sosioøkonomisk status 

(i tillegg til sivilstatus). Tidligere studier som har undersøkt både mors og fars utdanningsnivå 

og yrke har funnet at påvirkningen av mors utdanningsnivå ofte er lik, eller vel så stor, som 

fars, for utfall hos barnet (som akademiske prestasjoner) (Marks, 2008).  

1.5 Kontrollvariabler (kjønn og alder) 

Kjønn og alder er inkludert som kontrollvariabler i oppgaven da flere av studiene over har vist 

at det er variasjoner mellom gutter og jenter, samt gjort ulike funn ut i fra hvilken alder som 

har vært studert. 

 

Annen forskning har også funnet både kjønns- og aldersforskjeller i måten barn forholder seg 

til sine jevnaldrende på. Blant annet er det funnet at gutter viser mer problematferd enn jenter 

(Kazdin, 1995), og da spesielt eksternaliserende atferd, som ofte er knyttet til 

jevnalderproblemer. Fujiki, Brinton og Clarke (2002) fant i tråd med dette at jenter skårer 

høyere på emosjonsregulering en gutter, noe som igjen er knyttet til bedre sosial fungering 

(Calkins, Gill, Johnson og Smith, 1999). I tillegg har noen studier funnet at jenter har høyere 

nivåer av empati, sympati og samvittighet enn gutter (Sanson, Hemphill og Smart, 2004), og 

at barn med jevnalderproblemer oftere er gutter enn jenter (Woodward og Fergusson, 2000; 

Stowe et al., 2000). Videre peker noen studier på at størrelsen og eksklusiviteten på venne-

nettverk, og interaksjonens karakter også er forskjellig for gutter og jenter (Newcomb og 

Bagwell, 1995), men at det trengs videre forskning på dette. Kjønn er derfor inkludert som en 

kontrollvariabel i oppgaven, og det antas på bakgrunn av forskningen at gutter vil vise noe 

mer jevnalderproblemer enn jenter.  

 

Alder vil også være interessant å kontrollere for, da det er et ganske stort aldersspenn i 

datamaterialet (2-7 år). Det er gjort lite forskning på jevnalderproblemer og alder spesifikt, 

men Sterry et al. (2010) fant for eksempel at forbindelsene mellom temperament og sosial 

fungering er sterkere for yngre enn eldre barn. Språk kan også se ut til å bli viktigere for 

jevnalderrelasjoner med alderen (Fujiki et al., 1999). Da det skjer mye utviklingsmessig i 
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disse tidlige årene, vil det være naturlig å anta at alder også innvirker på barnets 

jevnalderrelasjoner. Det vil derfor kontrolleres for både kjønn og alder i analysene.  

 

Oppsummert har man altså funnet ulike variabler som hver for seg har hatt en sammenheng 

med det å ha jevnalderproblemer. Det er imidlertid ingen av studiene som har sammenlignet 

ulike variabler som tar for seg både individuelle, familiære og sosioøkonomiske dimensjoner 

med jevnalderproblemer. Det er også lite kunnskap om sammenhengen mellom variablene og 

jevnalderproblemer som et helhetlig konstrukt, da de nesten utelukkende har blitt studert i 

sammenheng med sider av begrepet, som avvisning, eller generell sosial fungering. Denne 

oppgaven vil også se på yngre barn, noe som synes viktig da majoriteten av de tidligere 

studiene er gjort på eldre barn. Og ved å finne ut mer om hva som kjennetegner barn med 

jevnalderproblemer, kan vi også si noe om hvordan utvikle gode relasjoner med jevnaldrende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

1.6 Problemstillinger og hypoteser 

Overordnet problemstilling: Hva kjennetegner barn med jevnalderproblemer? 

 

1) Er det en sammenheng (korrelasjon) mellom jevnalderproblemer og  

a) individuelle faktorer  

- temperament 

- sjenanse 

- sosial uinteresse  

- språkvansker 

b) familiære faktorer  

- omsorgsgivers relasjon til andre 

c) sosioøkonomiske faktorer  

- mors utdanning 

- mors inntekt 

- sivilstatus 

 

2) I hvilken grad predikerer disse faktorene over jevnalderproblemer (hva er det relative 

bidraget til hver av dem, når de studeres under ett)?  

 

 

 

Med utgangspunkt i litteratur som er gjennomgått i denne oppgaven er det ventet å finne en 

sammenheng mellom jevnalderproblemer og vanskelig temperament, sjenanse, sosial 

uinteresse og språkvansker. Videre er det forventet å finne en sammenheng mellom 

jevnalderproblemer og omsorgsgivers relasjon til andre (mindre jevnalderproblemer dersom 

omsorgsgiver har gode relasjoner med andre). Til slutt antas det at jevnalderproblemer vil ha 

en negativ sammenheng med høy sosioøkonomisk status (utdanning, inntekt og sivilstatus). 

Videre vil det undersøkes om disse sammenhengene vil påvirkes når kjønn og alder 

kontrolleres for. Det er en forventning om at hver av de uavhengige variablene vil predikere 

jevnalderproblemer (gi signifikante unike bidrag til variansen).  
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2 Metode 

Denne oppgaven er basert på data fra forskningsprosjektet «Det første vennskap» 

(Vennskapstudien), som ble ledet av professor Anne Inger Helmen Borge ved Psykologisk 

institutt, Universitetet i Oslo, i tidsrommet 2006-2009. Prosjektet hadde som formål å 

undersøke hvilken betydning vennskapsrelasjoner har for barns psykososiale utvikling. En ny 

dataoppfølging høsten 2016 er satt i gang med nye spørreundersøkelser nå som barna er 

ungdommer, men denne datainnsamlingen har ikke vært tilgjengelig for analysene i denne 

oppgaven. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, og godkjent av Regional komité 

for medisinsk forskningsetikk (REK sør-øst), Personvernombudet for forskning ved 

Universitetet i Oslo og Datatilsynet ved Norges Samfunnsfaglige Datatjeneste (NSD).  

2.1 Design 

Prosjektet «Det første vennskap» (senere omtalt som Vennskapstudien) er en longitudinell, 

prospektiv, multimetodisk og multi-informant studie, hvor de samme informantene ble fulgt 

opp årlig fra 2006-2009 (T1, T2, T3 og T4). Denne oppgaven vil basere seg på data fra den 

andre datainnsamlingen, altså fra T2 (2007), da det på dette tidspunktet var tilgjengelig data 

på jevnalderproblemer for flere barn. T1 ble ikke valgt, da det var mange ett-åringer og 

mindre data på jevnaldreproblemer, samt at utvalget var større ved T2 (flere hadde kommet 

til, fikk med noen av barna som hadde begynt på skolen også). I tillegg var det å velge kun ett 

tidspunkt forenelig med oppgavens forskningsspørsmål, samt tidsperspektivet for en 

hovedoppgave.  

Data til Vennskapstudien ble samlet inn gjennom spørreskjema, intervju og testing. 

Informantene var barn, foreldre, førskolelærere og lærere. Barnas foreldre mottok skriftlig 

informasjon om prosjektet, og ga så skriftlig samtykke dersom de ønsket å delta. Dette 

samtykket innebar at foreldrene ville besvare spørreskjema, og at barna kunne bli intervjuet 

individuelt i barnehagen. Det er valgt å se på kun foreldrenes besvarelser i denne oppgaven, 

da de hadde besvart flere av spørsmålene som var relevante for denne oppgavens 

problemstillinger. Blant annet var det et ønske å få med seg besvarelser som også omfattet 

barnas relasjoner med jevnaldrende utenfor barnehage og skole, samt at kun foreldrene har 

svart på samtlige av variablene som var ønskelig å se på. Det var også diskrepans mellom 
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omsorgsgiverne og lærernes svar, noe som er interessant i seg selv, men det blir utenfor 

rammene til oppgavene å diskutere dette her.  

2.2 Utvalg og rekruttering 

Totalt 33 barnehager i to distriktskommuner på Østlandet ble forespurt om å delta (Eivers, 

Brendgen, Vitaro og Borge, 2012) ved oppstarten av Vennskapstudien i 2006. Dette var en 

blanding av ulike offentlige og private barnehager, og antas å være representativt for 

barnehager i Norge generelt. Alle foreldre med barn i de 33 barnehagene fikk tilbud om å 

delta. Av disse var det omtrent 62 % som deltok ved første datainnsamling (T1). 

Vennskapstudien hadde et akselererende design, altså at det ble inkludert flere barn etter hvert 

som de begynte i barnehagene. Dette var viktig, av blant annet etiske hensyn. Da 

datainnsamling og intervju av barna foregikk i barnehagen ble det viktig at alle barna skulle få 

mulighet til å være med uten å bli ekskludert. Utvalget ved T2, som vil ses på i denne 

oppgaven, består av 460 barn, fra 2-7 år. Informantene var omsorgsgiver, hvorav 407 (88,5%) 

var mor, 46 (10%) var far og 5 (1,5%) var fosterforeldre.  

2.3 Måleinstrumenter 

2.3.1 Jevnalderproblemer (avhengig variabel) 

Foreldrene svarte på spørsmål om barnets vennskap og forhold til jevnaldrende basert på 

delskalaen «Jevnalderproblemer» i måleinstrumentet «Strengths and Difficulties 

Questionnaire» (SDQ) (Goodman, 1997, 2001). SDQ er et spørreskjema som måler sterke og 

svake sider ved barn og unges (2-17 år) psykologiske fungering, spesifikt deres atferd, 

emosjoner og relasjoner. Skjemaet består av totalt 25 utsagn som kan deles inn i fem 

delskalaer. Delskalaene måler henholdsvis hyperaktivitet/konsentrasjonssvikt, atferdsvansker, 

jevnalderproblemer, emosjonelle problemer og prososial atferd. De fem leddene i 

jevnalderproblemer-skalaen er: «ganske ensom, leker ofte alene», «har minst en god venn», 

«vanligvis likt av andre barn», «plaget eller mobbet av andre barn» og «kommer bedre 

overens med voksne enn med barn». Foreldrene responderte til utsagnene gjennom 

svaralternativene «stemmer ikke» (0), «stemmer delvis» (1) og «stemmer helt» (2). To av 

leddene i delskalaen ble reversert («har minst en god venn» og «vanligvis likt av andre 

barn»), og gjennomsnittskåre ble beregnet. Se tabell 1 for fordeling. Delskalaen 



20 

 

jevnalderproblemer har lav reliabilitet, α= 0.35 (0.01-0.25, M=0.11), men det er imidlertid 

sammenfallende med hva som er funnet i lignende studier (Heyerdahl, 2003). 

2.3.2 Temperament  

Foreldrene besvarte ti spørsmål om barnets temperament, hentet fra «Toddler Temperament 

scale» (Fullard, McDevitt og Carey, 1984). Spørsmålene er basert på Thomas og Chess sine 

ni temperamentsdimensjoner (Fullard et al., 1984), og har som mål å romme følgende 

temperamentsaspekter: aktivitetsnivå, biologisk rytme, tilpasning til nye rutiner, reaksjon på 

nye/ukjente situasjoner, sensitivitet til sensorisk input/stimulering, intensitet på emosjonelle 

reaksjoner, gjennomsnittlig daglig humør, regulering av atferd hjemme, regulering av atferd i 

lek med barn, regulering av atferd i ukjente/offentlige situasjoner (se vedlegg II for en liste 

over spørsmålene). Spørsmålene ble skåret på en Likert-skala fra 1-5, hvor høyere skårer 

indikerer vanskelig temperament. Lett temperament innebærer høy selvregulering og lav 

negativ emosjonalitet, mens vanskelig temperament innebærer lav selvregulering og høy 

negativ emosjonalitet. Tre av spørsmålene ble reversert (aktivitetsnivå, sensitivitet til 

sensorisk input og intensitet på emosjonelle reaksjoner), og gjennomsnittskåre ble beregnet. 

Se tabell 1 for fordeling. Reliabilitet for skalaen var på α= 0.59 (-.20 - .50, M=.12).  

2.3.3 Sjenanse og sosial uinteresse  

Foreldrene svarte på spørsmål om sjenanse og sosial uinteresse ved å besvare Child Social 

Preferance Scale (CSPS), som ble utviklet av Coplan et al. (2004). CSPS består av 11 utsagn, 

hvorav 7 utsagn måler sjenanse og 4 måler sosial uinteresse (se vedlegg III for en liste over 

utsagnene). Ved hvert utsagn responderte foreldrene på spørsmålet «i hvilken grad vil du 

karakterisere barnet ditt på denne måten?» på en 5-punkts Likert-skala, hvor lav skåre 

gjenspeiler lite sjenanse/sosial uinteresse og høy skåre gjenspeiler høy sjenanse/sosial 

uinteresse. Tre ledd ble reversert («barnet tar ofte kontakt med andre barn for å leke», «barnet 

er mest glad når han/hun leker med andre barn» og «hvis barnet får velge, foretrekker det å 

leke med andre barn fremfor alene»), og gjennomsnittskårer ble beregnet. Se tabell 1 for 

fordeling. Reliabilitet for CSPS-sjenanse: α=.84 (.34-.60, M=.44), CSPS-sosial uinteresse var 

α=.71 (.29-.55, M=.38).  
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2.3.4 Språkvansker 

Foreldrene besvarte fem spørsmål om språknivå, som ble utviklet i samarbeid med 

prosjektgruppen til «Mor og barn undersøkelsen», og de inngår også i denne. Spørsmålene var 

følgende: «har vansker med å forstå hva andre sier til han/henne», «vansker med å gjøre seg 

selv forstått ved bruk av ord», «vansker med turtaking og stillas i samtaler», om foreldrene 

«opplever at barnets språkutvikling er forsinket» og «har vært henvist til spesialist pga 

språkproblemer». De tre første spørsmålene ble besvart ved svaralternativene «aldri», «noen 

ganger» og «ofte», det fjerde spørsmålet med «ikke i det hele tatt», «i noen grad» og «i stor 

grad», mens det siste utsagnet ble besvart ved «ja» eller «nei». Høyere skårer indikerer større 

vansker med språk. Det siste spørsmålet ble derfor reversert. Gjennomsnittskåre ble beregnet. 

Se tabell 1 for fordeling. Reliabilitet på skalaen var på α=.75 (.15-.63, M=.37).  

2.3.5 Omsorgsgivers relasjon til sine nærmeste 

Foreldrene svarte på spørsmål om relasjonen til sine nærmeste gjennom en kortversjon av 

skalaen «Experiences in close relationships» (ECR). Originalversjonen består av 36 ledd 

(Brennan, Clark og Shaver, 1998, gjengitt i Wei, Russel, Mallinckrodt og Vogel, 2007). Ved 

oppstarten av Vennskapsstudien ble det valgt å benytte en kortversjon som består av de første 

åtte spørsmålene av ECR originalversjonen. Denne ble anbefalt av samarbeidspartnere som 

har utviklet instrumentet, og ble også utviklet i samarbeid med prosjektgruppen til «Mor og 

barn undersøkelsen». ECR-skalaen måler tilknytningsatferd hos voksne i relasjonen til en 

partner og/eller sine nærmeste. Ifølge forskning på området ser det ut til at voksen 

tilknytningsatferd består av to dimensjoner, henholdsvis angstpreget og unnvikende 

tilknytning), mens lav skåre på disse to dimensjonene indikerer trygg tilknytning (Mikulincer, 

Shaver og Pereg, 2003).  

Foreldrene svarte på følgende åtte utsagn: Angst: 2) «jeg bekymrer meg for å bli avvist eller 

forlatt»; 4) «jeg bekymrer meg ikke mye for mine nære relasjoner»; 6) «jeg bekymrer meg for 

om andre ikke bryr seg så mye om meg som jeg bryr meg om dem»; 7) «jeg er ikke veldig 

bekymret for å miste de jeg er i nær relasjon med». Unnvikende: 1) «jeg foretrekker å ikke 

vise andre hvordan jeg har det innerst inne», 3) «jeg er veldig komfortabel med å ha nære 

forhold til andre mennesker»; 5) «jeg kjenner at jeg trekker meg unna når noen kommer for 

nær innpå meg», 8) «jeg er veldig komfortabel med å dele mine tanker og følelser med dem 

jeg er nære».  
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Utsagnene ble besvart på en sjupunkts Likert-skala, fra «svært uenig» til «svært enig», og ble 

skåret fra 1-7 (totalskåre 7-56). De som skårer høyt på den ene eller begge disse dimensjonene 

antas å ha en usikker tilknytningsstil, mens de som skåret lavt antas å ha en trygg 

tilknytningsstil (Wei et al., 2007). Positive ledd ble reversert, og gjennomsnittskårer ble 

beregnet. Se tabell 1 for fordeling. Reliabiliteten til ECR-unnvikende var på α= 0.67 (0.25-

0.44, M=0.34) og til ECR-angst: α= 0.53 (0.055-0.43, M=0.22).  

Foreldrene ble også spurt om syn på vennskap ved å besvare spørsmålet: «hvor viktig er 

vennskap for deg personlig?». Utsagnet ble besvart på en 4-punkts skala, «ikke viktig» (1), 

«litt viktig» (2), «passe viktig» (3) og «veldig viktig» (4). Se tabell 1 for fordeling.  

2.3.6 Sosioøkonomisk status  

Sivilstatus: foreldrene svarte på spørsmål om sivilstatus på en nominalskala fra 1-6. Gift (1), 

samboer (2), singel (3), separert/skilt (4), enke (5) og annet (6). Dette ble så omkodet til en 

dikotom variabel: gift/samboer (1) og enslig (singel, skilt/separert, enke eller annet) (2). Se 

tabell 1 for fordeling. 

Mors utdanningsnivå (høyest oppnådde formelle utdanning): mødrene svarte på spørsmål om 

utdanningsnivå på en ordinalskala fra 1-6. Ungdomsskole (1), noe (men ikke fullført) 

videregående (2), yrkesfaglig videregående (3), oppnådd studiekompetanse (4), laveregrads 

høyere utdanning (inntil fire år) (5) og høyeregrads høyere utdanning (mer enn fire år) (6).  Se 

tabell 1 for fordeling.  

Mors inntekt: mødrene svarte på spørsmål om inntekt på en ordinalskala fra 1-6. Ingen inntekt 

(1), «under 200 000» (2), «200 000-300 000» (3), «300 000-399 000» (4), «400 000-499 000» 

(5) og «over 500 000» (6). Se tabell 1 for fordeling.  

2.3.7 Kontrollvariabler (kjønn og alder) 

Se tabell 1 for fordeling.  
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2.4 Reliabilitet og validitet 

Det vil nå ses litt på reliabilitet og validitet knyttet til de tre variablene med standardiserte 

måleinstrumenter, nemlig jevnalderproblemer (SDQ), omsorgsgivers syn på vennskap og 

nære relasjoner (ECR) og sosial tilbaketrekning (CSPS).  

Reliabilitet og validitet av SDQ har i tidligere undersøkelser blitt vurdert som tilfredsstillende, 

både for foreldre- og lærerversjonen (Goodman, 2001; Stone, Otten, Engels, Vermulst og 

Janssens, 2010; Niclaisen et al., 2012). Reliabilitetsanalyse av den avhengige variabelen 

jevnalderproblemer (5 ledd) hadde i denne oppgaven en Cronbachs Alpha på .35, noe som er 

lavt (Pallant, 2013). Den indre reliabilitets-koeffisienten til en skala er imidlertid sensitiv til 

antall utsagn (Asher, 1997), særlig når disse er færre en ti (Pallant, 2013). Leddene korrelerer 

også lavt med hverandre (.01-.25, M=0.11), men delskalaen er likevel valgt å bruke, da det 

synes som det beste målet på hvorvidt barnet har jevnalderproblemer eller ikke. 

Jevnalderproblemer hos små barn er forsket lite på i Norge, og det synes derfor nyttig. Det at 

instrumentet er brukt på et såpass stort normalutvalg i forbindelse med forskning, gjør også at 

det kan stilles lavere krav til reliabiliteten enn ved for eksempel mål av individer i klinisk 

setting (da det her ikke skal måles på individnivå) (Howitt og Cramer, 2005). Hele SDQ-

skalaen (20 ledd) har en Cronbachs Alpha på 0.63. 

Reliabiliteten for ECR var α= .67 (.25-.44, M=.34) for ECRu, og α= .53 (.055-.43, M=.22) for 

ECRa. Reliabiliteten og validiteten til ECR, for både originalversjonen på 36 ledd og en 

kortversjon på 12 ledd, har vist seg å være tilfredsstillende i tidligere studier (Wei et al., 

2007). Lav reliabilitet i denne oppgaven kan skyldes at Cronbachs alfa er sensitiv til antall 

ledd i skalaen, og det ble derfor målt gjennomsnittlig inter-item korrelasjon, henholdsvis r= 

.34 (ECR unnvikende) og r= .22 (ECR angst). Dette er lavt, men innenfor anbefalt optimal 

skåre (.2 - .4) (Briggs og Cheek, 1986; Pallant, 2013). 

Tidligere forskning har vist at CSPS har gode psykometriske egenskaper (Coplan et al. 2004), 

og skalaen har blitt brukt i tidligere studier med foreldrevurdering av sjenanse og sosial 

uinteresse (Coplan et al., 2004; Coplan og Armer, 2005). Også i denne oppgaven var 

reliabiliteten til de to skalaene tilfredsstillende. For CSPS-sjenanse var α= .84 (.34-.60, 

M=.44), og for CSPS-sosial uinteresse var α=.71 (.29-.55, M=.38).  
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2.5 Statistiske analyser 

2.5.1 Preliminære analyser 

Før det ble gjennomført analyser for å undersøke problemstillingene, ble normalfordeling, 

uteliggere og manglende observasjoner (missing) sjekket. Manglende observasjoner ble 

håndtert gjennom parvis ekskludering av mangelfull data (ekskluderer kun personen dersom 

den mangler data som behøves for den spesifikke analysen (Pallant, 2013). 

Normalfordelingen på utfallsvariabelen jevnalderproblemer-delskalaen ble undersøkt, og viste 

seg å ha en positiv skjevhet (skewness) på 1.064, noe som ikke er så uvanlig i et 

normalutvalg, da de fleste vil svare at de ikke har så mye jevnalderproblemer. Log-

transformasjon ble gjort for utfallsvariabelen, men da det ikke utgjorde noen stor forskjell i 

estimater ble det valgt å benytte ikke log-transformerte data da dette gjorde tolkningen 

enklere. Kolmogrov- Smirnov-estimatet er signifikant, noe som ofte er tilfelle ved større 

utvalg (Pallant, 2013). Om ekstremskårer påvirker gjennomsnittet ble undersøkt ved hjelp av 

avkortet gjennomsnitt (trimmed mean estimatet), som ikke pekte i retning av at ekstremskårer 

måtte ekskluderes. Det ble sjekket for multikollinearitet og singularitet. Uteliggere ble også 

utforsket, og maksimum verdi av Cooks avstand var 0.07, noe som er under kritisk verdi på 1 

(Tabachnick og Fidell, 2013, gjengitt i Pallant, 2013). Normalitet, linearitet og 

homoskedastisitet ble også sjekket ved regresjonsanalysene. Positive ledd ble reversert, og det 

ble regnet ut gjennomsnittskårer for samtlige av variablene.  

2.5.2 Analysestrategi 

Deskriptive analyser ble benyttet for å undersøke ulike karakteristika ved variablene (se tabell 

1). For å besvare den første problemstillingen ble det ble først gjennomført 

korrelasjonsanalyser for å undersøke hvorvidt det var signifikante sammenhenger mellom 

jevnalderproblemer og de uavhengige variablene, samt hvor sterke disse var (se vedlegg IV).  

For videre å se på fordeling og frekvens for de med henholdsvis lite og mye 

jevnalderproblemer og sammenhengen med de uavhengige variablene, ble det også benyttet 

krysstabeller og kjikvadrat, som avgjør hvor usannsynlig det er å få en slik forskjell mellom 

proporsjonene (Pallant, 2013). I denne hensikt ble samtlige variabler dikotomisert. Cut-off-

skårene ble satt basert på ett standardavvik (+1 SD) over snittet for hver av variablene (se 
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vedlegg I). Betingelsen for å bruke kjikvadrat innebærer at null prosent av cellene har en 

forventet verdi på mindre enn 5. Ved en av variablene (sivilstatus) var det en celle (25%) som 

hadde forventet verdi mindre enn fem, men da utvalget er såpass stort anses det likevel som 

akseptabelt å bruke denne statistikken, da risikoen for å begå type I-feil fortsatt er liten 

(Langdridge, 2006). 

For å besvare den siste problemstillingen og se hvor mye av variansen i den avhengige 

variabelen (jevnalderproblemer) som kan forklares av de uavhengige variablene (hvor godt 

individuelle, familiære og sosioøkonomiske variabler kan predikere jevnalderproblemer), 

samt få en indikasjon på det relative bidraget til hver av dem, ble regresjonsanalyser benyttet. 

Variablene som ikke hadde en signifikant sammenheng med jevnalderproblemer i 

korrelasjonsmatrisen og gjennom kjikvadrat (se tabell 2-9), ble utelatt. Variablene 

temperament, sjenanse og sosial uinteresse, språk og omsorgsgivers vennskap var dermed de 

uavhengige variablene som ble sett på. I tillegg til de potensielt konfunderende 

kontrollvariablene alder og kjønn. Hovedeffekten av hver enkelt variabel i sammenheng med 

jevnalderproblemer ble først studert i enkle regresjonsanalyser, for deretter å inkludere alle i 

en hierarkisk modell (se tabell 10). Kontrollvariablene kjønn og alder ble her lagt inn i trinn 1, 

og de uavhengige variablene som hadde en signifikant sammenheng med jevnalderproblemer 

ble lagt inn i trinn 2. Preliminære analyser ble gjennomført, for å være sikker på at ikke 

antagelsene om multikollinearitet og singularitet, uteliggere, normalitet, linearitet og 

homoskedastisitet var brutt. Analysene ble gjort i IBM SPSS Statistics, versjon 22.  
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2.6 Resultater 

2.6.1 Deskriptiv statistikk 

Tabellen viser at det er omtrent like mange gutter som jenter i utvalget. Alderen er to til syv 

år, og gjennomsnittsalderen er 5.25 år. De fleste foreldrene er gift, og har mer utdanning enn 

fullført studiekompetanse.  

Tabell 1: Karakteristika ved utvalget 

Variabel N % M SD Range 

Kjønn: Gutter 211 45.9    

             Jenter 249 54.1    

Alder (i måneder) 454  63 16 24-89 

Jevnalderprob. 455  0.97 1.11 0-6 

Temperament 454  24.67 2.92 16-34 

Sjenanse 454  12.01 4.57 7-32 

Sosial uinteresse 454  9.31 3.15 4-18 

Språk 460  6.17 1.70 5-13 

Angst (mor) 443  14.07 4.76 4-28 

Unnvikende (mor) 443  13.35 3.03 6-24 

O. vennskap 443  3.55 .63 1-4 

Sivilstatus: Gift/samb. 420 91.3    

                   Ikke gift 40 8.7    

Utdanning:   4.13 1.32 1-6 

Ungdomsskole  14 3.1    

Videregående  45 10.2    

Yrkesfaglig  85 18.5    

Studiekompetanse  85 18.5    

Lavere utdanning  165 36.5    

Høyere utdanning  57 12.6    

Inntekt:   3.08 1.03 1-6 
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Ingen inntekt  17 3.8    

Under 200 000  118 26.2    

200-300 000  168 36.5    

300-399 000  118 25.7    

400-499 000  18 3.9    

Over 500 000  12 2.6    

Note. Tabellen viser antall, prosent, gjennomsnitt, standardavvik og observasjonsrekkevidde for variablene 

 

2.6.2 Bivariat korrelasjonsanalyse 

Korrelasjonsmatrisen (se vedlegg IV) viser at det generelt var små til moderate (Cohen, 1988) 

sammenhenger mellom variablene. Vansker med temperament, språkvansker, sjenanse, sosial 

uinteresse og omsorgsgivers unnvikende tilknytningsstil hadde en positiv sammenheng med 

jevnalderproblemer, mens omsorgsgivers syn på vennskap hadde en negativ sammenheng 

med jevnalderproblemer. Altså at dersom omsorgsgiver ikke synes det er så viktig med 

vennskap, er det mer sannsynlig at barnet har jevnalderproblemer. Kun de individuelle og 

familiære, og ikke de sosioøkonomiske faktorene hadde altså en sammenheng med 

jevnalderproblemer i dette datamaterialet. Sjenanse hadde sterkest sammenheng med 

jevnalderproblemer, deretter språkvansker og temperament.  

Videre hadde vanskelig temperament en positiv sammenheng med sjenanse, språkvansker, 

omsorgsgivers tilknytningsstil og sivilstatus. Altså at barn med vanskelig temperament oftere 

har språkvansker, er sjenerte, og har foreldre som er enslige og har en engstelig/unnvikende 

tilknytningsstil i dette datamaterialet. Sjenanse hadde videre en positiv sammenheng med 

sosial uinteresse, språkvansker og omsorgsgivers tilknytningsstil (angstpreget/unnvikende). 

Sosial uinteresse hadde en negativ sammenheng med omsorgsgivers syn på vennskap og 

barnets alder. Altså er det en sammenheng mellom at barnet er yngre og har en omsorgsgiver 

som ikke synes vennskap er så viktig, og sosial uinteresse overfor andre barn.  

Språkvansker hadde en positiv sammenheng med omsorgsgivers tilknytningsstil 

(angstpreget), og en negativ sammenheng med mors utdanning og inntekt og barnets alder. 

Altså er barn med språkvansker oftere yngre, og har foreldre med angstpreget tilknytningsstil 

og lavere inntekt og utdanning, i dette utvalget. Omsorgsgivers angstpregede tilknytningsstil 
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hadde en positiv sammenheng med omsorgsgivers unnvikende tilknytningsstil og sivilstatus 

(oftere enslige), og en negativ sammenheng med utdanning og inntekt. Omsorgsgivers 

unnvikende tilknytningsstil hadde en negativ sammenheng med omsorgsgivers syn på 

vennskap, altså de foreldrene som har unnvikende tilknytningsstil synes vennskap er mindre 

viktig. Mors utdanning hadde en positiv sammenheng med mors inntekt.  

 

 

2.6.3 Krysstabeller og kjikvadrat 

For å se på fordeling og frekvens, samt videre utforske sammenhengene mellom variablene, 

ble det utført kjikvadrat-tester på alle variabler (også de som ikke hadde signifikante 

korrelasjoner med utfallsvariabelen i korrelasjonsmatrisen). 

Jevnalderproblemer og temperament 

Tabell 2: Krysstabell for jevnalderproblemer og temperament 

 

 

 

 

 

 

Tabellen viser at proporsjonen av barn med vanskelig temperament og mye 

jevnalderproblemer (14/42) er større enn proporsjonen av barn med vanskelig temperament 

og lite jevnalderproblemer (66/407). Kjikvadrat testen for uavhengighet (med Yates 

Continuity Correction) indikerte at det er en signifikant sammenheng (p<.05). mellom 

jevnalderproblemergruppe og temperament. χ²(1, n=449) = 6.49, p=.01, phi=.13, som 

indikerer en liten effekt (Cohen, 1988). Proporsjonen av barn med mye jevnalderproblemer og 

vanskelig temperament er signifikant forskjellig fra proporsjonen av barn med lite 

jevnalderproblemer og vanskelig temperament. Jo mer jevnalderproblemer, jo vanskeligere 

temperament.  

 Lett temperament Vanskelig temperament Totalt  

Lite jevnalderproblemer 341/407 (75.9%) 66/407 (14.4%) 407 (90.6%) 

Mye jevnalderproblemer 28/42 (6.2%) 14/42 (3.1%) 42 (9.4%) 

Totalt  369 (82.2%) 80 (17.8%) 449 (100%) 
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Jevnalderproblemer og sjenanse 

Tabell 3: Krysstabell for jevnalderproblemer og sjenanse 

 Lav sjenanse Høy sjenanse Totalt  

Lite jevnalderproblemer 341/407 (75.9%) 66/407 (14.7%) 407 (90.6%) 

Mye jevnalderproblemer 22/42 (4.9%) 20/42 (4.5%) 42 (9.4%) 

Totalt  363 (80.8%) 86 (19.2%) 449 (100%) 

 

Tabellen viser at proporsjonen av barn med høy sjenanse og mye jevnalderproblemer (20/42) 

er større enn proporsjonen av barn med høy sjenanse og lite jevnalderproblemer (66/407). 

Kjikvadrat testen for uavhengighet (med Yates Continuity Correction) indikerte at det er en 

signifikant sammenheng (p< .05) mellom jevnalderproblemer og sjenanse. χ²(1, n=449) = 

22.26, p=.00, phi=.23, som indikerer en liten effekt (Cohen, 1988). Proporsjonen av barn med 

mye jevnalderproblemer og høy sjenanse er altså signifikant forskjellig fra proporsjonen av 

barn med lite jevnalderproblemer og høy sjenanse. Jo mer jevnalderproblemer, jo høyere 

sjenanse.  

Jevnalderproblemer og sosial uinteresse  

Tabell 4: Krysstabell for jevnalderproblemer og sosial uinteresse 

 Lav sosial uinteresse Høy sosial uinteresse Totalt  

Lite jevnalderproblemer 310/407 (69.0%) 97/407 (21.6%) 407 (90.6%) 

Mye jevnalderproblemer 22/42 (4.9%) 20/42 (4.5%) 42 (9.4%) 

Totalt  332 (73.9%) 117 (26.1%) 449 (100%) 

 

Tabellen viser at proporsjonen av barn som har høy sosial uinteresse og mye 

jevnalderproblemer (20/42) er større enn proporsjonen av barn som har høy sosial uinteresse 

og lite jevnalderproblemer (97/407). Kjikvadrat testen for uavhengighet (med Yates 

Continuity Correction) indikerte at det er en signifikant sammenheng (p< .05) mellom 

jevnalderproblemer og sosial uinteresse. χ²(1, n=438) =9.98, p=.00, phi=.16, som indikerer en 

liten effekt (Cohen, 1988). Proporsjonen av barn med mye jevnalderproblemer og høy sosial 

uinteresse er altså signifikant forskjellig fra proporsjonen av barn med lite jevnalderproblemer 

og høy sosial uinteresse. Jo mer jevnalderproblemer, jo mer sosial uinteresse.   
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Jevnalderproblemer og språknivå 

Tabell 5: Krysstabell for jevnalderproblemer og språk 

 Lite språkvansker Mye språkvansker Totalt  

Lite jevnalderproblemer 343/413 (75.4%) 70/413 (15.4%) 413 (90.8%) 

Mye jevnalderproblemer 27/42 (5.9%) 15/42 (3.3%) 42 (9.2%) 

Totalt  370 (81.3%) 85 (18.7%) 455 (100%) 

 

Tabellen viser at proporsjonen av barn med mye språkvansker og mye jevnalderproblemer 

(15/42) er større enn proporsjonen av barn med mye språkvansker og lite jevnalderproblemer 

(70/413). Kjikvadrat testen for uavhengighet (med Yates Continuity Correction) indikerte at 

det er en signifikant sammenheng (p< .05) mellom jevnalderproblemer og språkvansker.  

χ²(1, n=455) = 7.65, p=.01, phi=.14, som indikerer en liten effekt (Cohen, 1988). 

Proporsjonen av barn med mye jevnalderproblemer og mye språkvansker er altså signifikant 

forskjellig fra proporsjonen av barn med lite jevnalderproblemer og mye språkvansker. Jo mer 

jevnalderproblemer, jo mer vansker med språk.  

Jevnalderproblemer og omsorgsgivers vennskap  

Tabell 6: Krysstabell for jevnalderproblemer og omsorgsgivers vennskap 

 Vennskap er ikke så viktig  Vennskap er veldig viktig Totalt  

Lite jevnalderproblemer 151/397 (34.5%) 246/397 (56.2%) 397 (90.6%) 

Mye jevnalderproblemer 19/41 (4.3%) 22/41 (5.0%) 41 (9.4%) 

Totalt  170 (38.8%) 268 (61.2%) 438 (100%) 

 

Tabellen viser at proporsjonen av foreldre som synes vennskap er viktig og mye 

jevnalderproblemer hos barnet (246/397) ikke er større enn proporsjonen av foreldre som 

synes vennskap er viktig og lite jevnalderproblemer hos barnet (22/41). Kjikvadrat testen for 

uavhengighet (med Yates Continuity Correction) indikerte at det ikke er en signifikant 

sammenheng (p< .05) mellom jevnalderproblemer og omsorgsgivers syn på vennskap.  

χ²(1, n=438) =.76, p=.38, phi=-.05. Proporsjonen av foreldrene til barn med mye 

jevnalderproblemer som synes vennskap er veldig viktig er altså ikke signifikant forskjellig 

fra proporsjonen av foreldre til barn med lite jevnalderproblemer som synes vennskap er 

veldig viktig.  
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Jevnaldeproblemer og kjønn 

Tabell 7: Krysstabell for jevnalderproblemer og kjønn 

 Jente Gutt Totalt  

Lite jevnalderproblemer 226/413 (49.7%) 187/413 (41.1%) 433 (90.8%) 

Mye jevnalderproblemer 21/42 (4.6%) 21/42 (4.6%) 42 (9.2%) 

Totalt  247 (54.3%) 208 (45.7%) 455 (100%) 

 

Tabellen viser at proporsjonen av gutter som har mye jevnalderproblemer (21/42) ikke er 

større enn proporsjonen av jenter som har mye jevnalderproblemer (21/42). Kjikvadrat testen 

for uavhengighet (med Yates Continuity Correction) indikerte at det ikke er en signifikant 

sammenheng (p< .05) mellom jevnalderproblemer og kjønn. χ²(1, n=446) =.18, p=.67, 

phi=.03. Proporsjonen av jenter som har jevnalderproblemer er altså ikke signifikant 

forskjellig fra proporsjonen av gutter som har jevnalderproblemer.  

Jevnaldeproblemer og alder 

Tabell 8: Krysstabell for jevnalderproblemer og alder 

 Lav alder (2-6.5 år) Høy alder (6.5-7.4 år) Totalt  

Lite jevnalderproblemer 332/408 (71.7%) 86/408 (19.2%) 408 (90.9%) 

Mye jevnalderproblemer 26/41 (5.8%) 15/41 (3.3%) 41 (9.1%) 

Totalt  348 (77.5%) 101 (22.5%) 449 (100%) 

 

Tabellen viser at det er flere barn med lav alder som har mye jevnalderproblemer (26/41), enn 

barn med høy alder (15/41). Kjikvadrat testen for uavhengighet (med Yates Continuity 

Correction) indikerte at det er en signifikant sammenheng (p< .05) mellom 

jevnalderproblemer og alder. χ²(1, n=446) =4.29, p=.04, phi=.11, som indikerer en liten effekt 

(Cohen, 1988). Proporsjonen av de som er eldst som har jevnalderproblemer er altså 

signifikant forskjellig fra proporsjonen av de som er yngst som har jevnalderproblemer. Jo 

yngre barna er, jo mer jevnalderproblemer.  

 

Det ble også beregnet også kjikvadrat for jevnalderproblemer og mors angstpregede 

tilknytning, unnvikende tilknytning, sivilstatus, inntekt og utdanning, men ble ikke funnet 
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signifikante resultater (se tabell 9 under). Det er altså ikke en signifikant sammenheng mellom 

jevnalderproblemer og disse variablene i dette datamaterialet, og disse ble derfor unnlatt i de 

videre regresjonsanalysene (se også korrelasjonsmatrisen, vedlegg IV).    

 

Tabell 9: Oversikt over resultatene av kjikvadratanalysene for ikke signifikante variabler 

 χ² p phi 

Angst (mor) 

 

.00 1.00 .00 

Unnv. (mor) 

 

2.46 .12 .09 

Sivilstatus 

 

1.07 .30 .06 

Inntekt 

 

.00 1.00 -.01 

Utdanning 

 

1.89 .17 -.07 
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2.6.4 Regresjonsanalyser 

Hovedeffekten av hver av variablene på jevnalderproblemer ble først testet hvor sjenanse, 

språk og temperament hadde sterkest sammenheng (β på henholdsvis .25, .22 og .19), og 

forklarte mest av variansen i jevnalderproblemer. Deretter ble det sett på hvor mye variablene 

forklarte av variansen i jevnalderproblemer, når alle variablene ble kontrollert for. 

Tabell 10: Hierarkisk multippel regresjonsanalyse, avhengig variabel: jevnalderproblemer 

 B SE β R² ΔR² 

Trinn 1       

Kjønn  .02  .11  .01   

Alder -.01  .00 -.08 .01  

Trinn 2      

Kjønn  .06  .10  .03   

Alder -.01  .00 -.03   

Sjenanse  .05  .01  .19**   

Språkvansker  .11  .03  .18**   

Temperament  .04  .02  .10*   

Sosial uinteresse  .01  .02  .03   

O. vennskap -.15  .08 -.09 .12** .11** 

Note. *p<.05, **p < .001 

Som det fremkommer av tabell 10 over forklarer kontrollvariablene alder og kjønn kun 1% av 

variansen i jevnalderproblemer, mens den totale variansen forklart av modellen som helhet er 

på 12%, F (7, 429) = 8,29, p <.001. Sjenanse og språk viste seg å forklare mest av variansen i 

jevnalderproblemer, selv når de andre variablene ble kontrollert for. Videre er det kun 

sjenanse, språk og temperament som predikerer/gir unike bidrag til variansen i 

jevnalderproblemer.  
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2.6.5 Oppsummering av resultater 

Oppsummert viser resultatene at jevnalderproblemer hadde en positiv sammenheng med 

vanskelig temperament, lavt språknivå, høy sosial uinteresse og sjenanse, både i 

korrelasjonsmatrisen og ved kjikvadrat-test. Altså kun individuelle faktorer. 

Korrelasjonsmatrisen fant i tillegg at omsorgsgivers vennskap hadde en negativ sammenheng 

med jevnalderproblemer, mens kjikvadrat også fant at de med lav alder hadde mer 

jevnalderproblemer. Videre viste regresjonsanalysene at sjenanse, språk og temperament 

forklarer mest av variansen i jevnalderproblemer, og at kun disse variablene gir signifikante 

unike bidrag. Kontroll for alder og kjønn medførte ikke vesentlig reduksjon i samvariansen, 

og det ser med andre ord ikke ut til at jenter og gutter er så forskjellige med tanke på 

jevnalderproblemer.  
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3 Diskusjon 

Formålet med denne oppgaven var å undersøke hva som karakteriserer små barn med 

jevnalderproblemer, i et normalutvalg ved ett måletidspunkt. Det var ønskelig å finne ut 

hvilke faktorer som forklarte mest av variansen i jevnalderproblemer, med andre ord hva som 

kan være de viktigste risikofaktorene som predikerer jevnalderproblemer. Hovedfunnene vil 

drøftes (sammen med mulige bakenforliggende mekanismer og implikasjoner), for deretter å 

se på styrker og begrensninger ved denne oppgaven, for til slutt å si noe om implikasjoner av 

funnene mer generelt og forslag til videre forskning.  

3.1 Hovedfunn 

Resultatene viser at det var signifikante positive sammenhenger mellom jevnalderproblemer 

og vanskelig temperament, sjenanse, sosial uinteresse og språkvansker. Altså kun individuelle 

faktorer. Sjenanse, språkvansker og vanskelig temperament ga unike bidrag til variansen i 

jevnalderproblemer, hvor sjenanse og språkvansker ga de største bidragene.  

Temperament og jevnalderproblemer 

Analysene viser at barn med vanskelig temperament har mer jevnalderproblemer enn barn 

med lett temperament. Vanskelig temperament ble også funnet å predikere 

jevnalderproblemer. I tråd med dette har tidligere forskning også funnet at temperament er en 

viktig faktor for generell sosial fungering og kompetanse (Eisenberg et al., 1997, Eisenberg et 

al., 2003; Lengua, 2003), men ikke for jevnalderproblemer spesifikt. Videre har tidligere 

studier også sett mer på spesifikke temperamentsdimensjoner (som selektiv oppmerksomhet, 

fleksibilitet, generelt aktivitetsnivå og negativ emosjonalitet), heller enn det vide begrepet 

vanskelig temperament, som innebefatter alle disse dimensjonene. Det at temperament antas å 

henge sammen med personligheten til individet (Thomas et al., 1970; Bates, 1980), og det at 

hvordan man er som person har igjen mye å si for hvordan man er i relasjoner med andre, 

knytter imidlertid temperament også til jevnalderrelasjoner indirekte. Videre er vanskelig 

temperament tolket av mange å være en tidlig forløper for atferdsvansker (Frick og Morris, 

2004; Dodge og Pettit, 2003; Thomas et al., 1970), som igjen kan knyttes til 

jevnalderproblemer (Pedersen et al., 2007). Det er allikevel få studier som har sett direkte på 
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barns temperament som et mer helhetlig mål, opp mot jevnalderproblemer som et helhetlig 

mål, slik denne oppgaven har gjort. Dette gjør funnene i denne oppgaven ekstra interessante.  

Det er imidlertid viktig å nevne at selv om det å bruke et slikt vidt begrep som «vanskelig 

temperament» kan være nyttig i forskningsøyemed (for å se på tendenser i større utvalg), skal 

man være forsiktig med å bruke denne betegnelsen på enkeltbarn (Olafsen, Torgersen og 

Ulvund, 2011). Den sier lite om nyansene i barnets atferd, og er i det hele tatt et litt lite 

positivt ladet begrep. Kanskje kan det å bruke det om enkeltbarn også bli en selvoppfyllende 

profeti («hun er et vanskelig barn»), heller enn at det hjelper de voksne rundt barnet med å 

forstå det best mulig. Det å se på de ulike dimensjonene og hvordan og hvor disse spesifikke 

vanskene kan komme til uttrykk, synes derfor mer nyttig i praksis. Det vil derfor nå 

gjennomgås ulike konkrete situasjoner og eksempler på hvordan dimensjoner av et såkalt 

vanskelig temperament kanskje kan komme til uttrykk, og hvordan dette kan henge sammen 

med jevnalderproblemer.  

Barn med såkalt vanskelig temperament sliter ofte med å regulere seg (være fleksible og 

opprettholde oppmerksomheten på det som er relevant) og har ofte høy negativ emosjonalitet 

(veldig frustrert, sint, lei seg). Man kan jo tenke seg at det å ha vansker med å justere seg til 

omgivelsene rundt, og vansker med å regulere sine emosjoner og sin atferd, kan bli 

problematisk, spesielt dersom denne atferden ikke er positiv og emosjonene er negative. 

Vansker med å fokusere på den som har ordet (selektiv oppmerksomhet) og vansker med å 

vente på tur (med å prate, stå i kø, få hjelp), er noe som typisk kan være negativt i samtaler og 

i relasjoner med jevnaldrende. Det å prate med en som stadig avbryter eller ikke følger med 

på hva man sier kan jo føles avvisende og ikke så veldig hyggelig.  

Det å i tillegg være mye i «dårlig humør» (lett irritabel og opprørt og ha en høy intensitet på 

negative emosjoner) kan også bli slitsomt å forholde seg til for omgivelsene rundt, og skape 

vansker i jevnalderrelasjoner. Sinneutbrudd kan for eksempel være vanskelig for jevnaldrende 

både å forstå og takle, og kanskje blir de også redde, noe som kan medføre at de holder seg 

unna barn med hyppige sinneutbrudd. Det at disse barna med disse trekkene kan slite med 

jevnalderproblemer synes derfor ikke så rart. Disse barna trenger kanskje derfor litt ekstra 

tilrettelegging og hjelp av voksne i sin omgang med jevnaldrende. Det å kjenne barnas 

reaksjonsmønstre og i hvilke situasjoner ting ofte blir vanskelig, kan kanskje hjelpe de voksne 

rundt å tilpasse hjelpen best mulig til hvert enkelt barn. Altså at det å vite noe om i hvilke 

situasjoner barnet ofte blir stresset, og dermed lettere irritert og opprørt for eksempel, kan 
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derfor være nyttig. Overgangssituasjoner kan være et eksempel på en slik type situasjon som 

fort kan bli vanskelige for barn som sliter med fleksibilitet eller å omstille seg/justere seg til 

nye situasjoner/rutiner. Kanskje kan voksne derfor hjelpe disse barna gjennom for eksempel 

gjennom å gi dem en beskjed litt i forkant av at man skal skifte aktivitet (så det ikke kommer 

så brått på). Det at foreldre og andre voksne rundt barn kjenner barnas reaksjonsmønstre, og 

slik kan forsøke å legge til rette best mulig for deres ulike temperamentstrekk, synes derfor 

viktig.   

Studier støtter også opp om dette og peker også på at hvordan foreldre ser på barnets atferd og 

temperament, i kombinasjon med uheldig oppdragerstil, kan spille en rolle for den sosiale 

utviklingen (Bates, 1980). Chess og Thomas (1991) mener i tråd med dette at dersom 

oppdrager er harmonisert til barnets temperament eller at miljøet passer godt overens med 

barnets temperamentet («Goodness of fit»), kan man forvente god tilpasning og utvikling, 

mens dersom de ikke er det kan dårlig tilpasning og utvikling bli utfallet. Dette vil jo da også 

gjelde voksne rundt barnet også utenfor hjemmet, som i barnehagen og på skolen. Det synes 

derfor viktig at førskolelærere og lærere kjenner til hvert enkelt barns temperament og 

reaksjonsmønstre, og forsøker å ta høyde for dette når de tilrettelegger i lek for eksempel. Det 

at temperament antas å være ganske konsistent over tid (Personen, Räikkönen, Keskivaara og 

Keltikangas-Järvinen, 2003), kan også støtte opp om at det å forsøke å tilpasse miljøet etter 

barnets temperament, kan synes mer nyttig enn å prøve å endre på det. Disse sammenhengene 

er imidlertid ikke helt kartlagt eller klare ennå.  

Det at temperament ikke forklarte mer av variansen i jevnalderproblemer var noe 

overraskende. Samtidig er det få studier som har sett på temperament opp mot 

jevnalderproblemer spesifikt, da de fleste av studiene har sett på temperament og sosial 

fungering generelt. Kanskje kan det også ha hatt noe med måleinstrumentet å gjøre. Det at de 

ulike fasettene blir vurdert på en endimensjonal måte (høy-lav skåre), selv om forskning har 

vist at noen av disse dimensjonene kan medføre vansker både ved svært høye og svært lave 

skårer (for eksempel aktivitet) (Frick og Morris, 2004), er en mulig begrensning ved målet. På 

den annen side er det at variabelen er sett på i et så stort normalutvalg, sammen med så mange 

andre variabler, noe som gjør funnet interessant og unikt. 
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Sosial tilbaketrekning og jevnalderproblemer 

Analysene viser at det er en signifikant sammenheng mellom både sosial uinteresse og 

sjenanse og jevnalderproblemer, men kun sjenanse predikerte/ga et unikt bidrag til variansen i 

jevnalderproblemer. Disse funnene støttes av tidligere forskning, som også har funnet 

sammenhenger mellom sjenanse, sosial uinteresse og jevnalderproblemer, i form av mindre 

prososial atferd, ekskludering av jevnaldrende (Coplan et al., 2004; Gazelle og Ladd, 2003) 

og lavere vennskapskvalitet for sjenerte barn (Rubin et al., 2006). Studiene har imidlertid ikke 

sett på de ulike formene for jevnalderproblemer sammen i et helhetlig begrep, noe jo denne 

oppgaven har gjort. Det at sosial uinteresse ikke predikerte jevnalderproblemer er derimot 

ikke helt samsvarende med tidligere funn (Rubin, Coplan og Bowker 2009). Men forskningen 

her er noe motstridende, og studier har også funnet at det er mer vanlig for sosialt 

uinteresserte enn sjenerte (engstelig-ensomme) barn å ha både venner, stabile vennskap og 

flere vennskap (Ladd et al., 2011), noe som kan støtte opp om at kun sjenanse, og ikke sosial 

uinteresse predikerte jevnalderproblemer i denne oppgaven.  

Hva som gjør at sjenerte barn oftere har jevnalderproblemer enn ikke sjenerte barn er ikke 

fullt ut forstått, men det vil nå forsøkes å redegjøre for noen mulige forklaringer. Kanskje kan 

den engstelsen sjenerte barn ofte føler i sosiale situasjoner gjøre at de både fremstår og føler 

seg mer usikre i relasjoner med jevnaldrende, og kanskje kan også denne engstelsen redusere 

selvavsløring og utvikling av intimitet, prosesser som begge er viktige for dannelsen og 

opprettholdelsen av vennskap (Ladd et al., 2011). Dette støttes opp om av at sjenerte barn 

anser sine bestevennskap som lavere i intim utveksling enn ikke-sjenerte barn (Ladd et al., 

2011). Det å øke disse barnas sosiale kompetanse synes derfor viktig, da de kanskje slik vil 

kjenne mindre på denne engstelsen knyttet til sosiale situasjoner. En annen ting som er funnet 

å være knyttet til redusert sosial engstelse hos sjenerte barn, er å delta i organisert idrett 

(Findlay og Coplan, 2008). Dette var også knyttet til økt selvtillit, noe disse barna gjerne ikke 

har for mye av i forhold til det sosiale. Ofte kan det å delta i en idrett være en arena for å møte 

jevnaldrende, uten at det stilles samme krav til sosiale normer som i frilek/friminutt. Det er 

ytre organisert, og stiller derfor kanskje noe mindre krav til sosial kompetanse. Organisert 

idrett kan også være en arena for å vise hva man kan, lykkes med noe og vise andre sider av 

seg selv enn man får vist i barnehagen/på skolen, og kanskje er dette altså spesielt nyttig for 

sjenerte barn.  
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Det at sjenerte barn evner å ha gjensidige vennskap (Rubin et al., 2006) tilsier at de kan trives 

godt sammen med en annen, men at kanskje det å forholde seg til flere blir vanskelig for disse 

barna. Ofte er de også mindre sjenerte i kjente omgivelser og med mennesker de er trygge på 

(Rubin og Coplan, 2004), noe som gjør at det å bytte barnehage, klasse eller skole kanskje er 

ekstra vanskelig for disse barna. Det å ha et godt forhold til læreren er også funnet å være en 

beskyttende faktor for sjenerte barns mistilpasning (Arbeau, Coplan og Weeks, 2010). Så 

kanskje er det å ha en trygg fast voksenperson samt litt ekstra tett oppfølging av en voksen 

spesielt viktig for disse barna. Spesielt dersom den kanskje ene, nære bestevennen er borte fra 

barnehagen en dag for eksempel.  

Språkvansker og jevnalderproblemer 

Analysene viser at det er en signifikant sammenheng mellom språkvansker og 

jevnalderproblemer, samt at språkvansker predikerer jevnalderproblemer. Begge disse 

funnene støttes av empirien, som finner at språk har noe å si for vennskap (Fujiki et al., 1999; 

Gertner et al., 1994), vennskapskvalitet (Durkin og Conti-Ramsden, 2007), aksept av 

jevnaldrende (Gertner et al., 1994), avvisning av jevnaldrende (Menting et al., 2012), samt 

prososial atferd og sosial tilbaketrekning (Durkin og Conti-Ramsden, 2007). Det at målet på 

språkvansker i denne oppgaven er ganske generelt og innebefatter vansker både med å forstå 

og uttale språk, kan være en fordel da det blir et bredt mål på generell språkfungering. 

Ulempen med et slikt bredt mål er at man ikke vet helt om typen vansker kan ha noe å si, 

eventuelt hva slags type vansker som har mest å si for jevnalderproblemer. Studien til Gertner 

et al. (1994) fant for eksempel at barn i førskolealder som hadde vansker med å forstå språk, 

var mindre likt enn barn som hadde vansker med å uttale språk. Det unike med funnet i denne 

oppgaven er på den annen side at språkvansker er sett på i forhold til jevnalderproblemer 

sammen med mange andre variabler samtidig, og fortsatt har et signifikant bidrag til variansen 

i jevnalderproblemer.  

 

Hvorfor barn med språkvansker har mer jevnalderproblemer enn andre barn er heller ikke helt 

forstått, men faktorer som god emosjonsregulering (Fujiki et al., 2002; Deater-Deckard, 

2001), gode kommunikasjonsferdigheter (som å initiere og opprettholde en sammenhengende 

samtale) (Hazen og Black, 1989) og god sosial kognisjon (Theory of mind) (Deater-Deckard, 

2001) ser ut til å være viktige for å bli likt av jevnaldrende. Dette er noe barn med 

språkvansker ofte sliter med. Det har nemlig blitt foreslått at språk kan være en indikator på 
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barnets utvikling av sosial forståelse, da måling av språknivå ofte er relatert til prestasjoner på 

«false belief» oppgaver (Carpendale og Lewis, 2006). Om det er språkvansker som fører til 

jevnalderproblemer, eller jevnalderproblemer som fører til språkvansker er imidlertid ikke 

undersøkt i denne oppgaven. Uansett trenger disse barna kanskje ikke bare språkopplæring, 

men også sosial ferdighetsopplæring, for å øke den sosiale kompetansen og selvfølelsen, og 

slik lettere unngå/redusere jevnalderproblemer.  

Omsorgsgivers relasjoner 

Det ble funnet en signifikant negativ sammenheng mellom omsorgsgivers syn på vennskap og 

jevnalderproblemer. Altså at dersom omsorgsgiver personlig synes det er viktig med 

vennskap, har barnet mindre jevnalderproblemer. Denne sammenhengen ble imidlertid ikke 

funnet i kjikvadrat-testen og variabelen ga heller ikke et unikt bidrag til variansen i 

jevnalderproblemer. I tidligere forskning har det blitt funnet at både foreldrenes 

vennskapskvalitet (Simpkins and Parke, 2001; Markiewicz et al., 2001) og –kvantitet 

(Uhlendorff, 2000) har en sammenheng med barnas vennskapskvalitet, -kvantitet, 

vennskapskonsept og gjensidige nære vennskap (Simpkins and Parke, 2001; Markiewicz et 

al., 2001; Uhlendorff, 2000). Disse studiene er imidlertid ikke gjort direkte på 

jevnalderproblemer, og de er også gjort på eldre barn enn utvalget i denne oppgaven, noe som 

kanskje kan ha innvirket på resultatene. Kanskje er det slik at jo eldre barn blir, jo mer har 

foreldrenes relasjoner noe å si for barnets relasjoner. Det at det ble funnet en sammenheng i 

korrelasjonsanalysene kan man jo tenke seg at kan ha flere årsaker, og kanskje er det slik at 

barn arver noen av omsorgsgivers egenskaper som kan være viktige for å danne og 

opprettholde vennskap. Muligens vil også det at omsorgsgiver synes vennskap er viktig, og 

dermed kanskje omgås mer med venner, også kunne ha en miljømessig innvirkning på barnet, 

slik at det også vil synes at det er naturlig og hyggelig å omgås venner for eksempel. Det er 

mulig å spekulere i om det at foreldrenes vennskap kanskje har mer å si for eldre enn yngre 

barns vennskap, kan henge sammen med at vennskapsrelasjonene blir mer avanserte og 

komplekse med alderen, og at det å ha gode evner til å danne vennskap har mer å si med 

årene. 

Sosioøkonomisk status og jevnalderproblemer 



41 

 

Analysene viser at det ikke er noen signifikant sammenheng mellom sosioøkonomisk status 

og jevnalderproblemer, noe som er motstridende til tidligere funn (Patterson et al., 1991; 

Cohn et al., 1991; Dishion, 1990; Woodward og Fergusson, 2000; Hetherington et al., 1979). 

Årsakene til dette er nok flere, men det at dette er første gang, undertegnede bekjent, at det 

har blitt sett på jevnalderproblemer som et mer helhetlig konstrukt (ikke bare avvisning, 

isolasjon eller andre aspekter av det) opp mot sosioøkonomisk status og en rekke andre 

variabler, samt at det er gjort på små barn som det ikke er forsket så mye på før, kan være noe 

av bakgrunnen. Kanskje er det slik at siden yngre barn gjerne har mer flate eller likestilte 

jevnalderrelasjoner enn de hierarkiske relasjonene man ofte ser hos eldre barn, vil 

sosioøkonomisk status kanskje være mindre relevant for deres jevnalderrelasjoner enn for 

eldre barn. Det at det i denne oppgaven kun er sett på mors inntekt og utdanning kan også 

være noe som innvirker på resultatene, og kanskje ville funnene vært annerledes dersom man 

også hadde inkludert fars inntekt og utdanning. Videre ville kanskje også materiell status, som 

formue og eiendom, vært andre variabler som også kunne vært inkludert i sosioøkonomisk 

status variabelen og bidratt til andre resultater.  

Oppsummert hadde altså samtlige av de individuelle variablene signifikante sammenhenger 

med jevnalderproblemer, og sjenanse, språkvansker og vanskelig temperament predikerte 

også jevnalderproblemer. Om det er variablene som fører til jevnalderproblemer, eller 

jevnalderproblemer som fører til dem er dog ikke klart, da verken kjikvadrat, korrelasjon eller 

regresjon kan si noe om kausalitet. Det er også viktig å huske på at selv om det i denne 

oppgaven er funnet sammenhenger mellom disse faktorene og jevnalderproblemer, så er det 

på gruppenivå, og det er derfor ikke slik at alle barn med språkvansker, vanskelig 

temperament eller høy sjenanse har jevnalderproblemer. Gruppene er heterogene og mange av 

disse barna kan også ha gode jevnalderrelasjoner. Det er heller ikke gitt at selv om barna ved 

dette tidspunktet ble karakterisert med jevnalderproblemer vil de ha det for alltid (Bukowski 

og Newcomb, 1984). En annen viktig begrensning med funnene i denne oppgaven er at 

variablene som er blitt sett på kun forklarer en liten bit av variansen i jevnalderproblemer 

(12%), og at det derfor fortsatt er mye uforklart varians og mye vi ikke vet. Andre variabler 

som har vist seg å spille inn for jevnalderproblemer (i form av sosial kompetanse og aksept av 

jevnaldrende), er blant annet fysisk attraktivitet, atletiske evner og akademisk kompetanse 

(Vannatta, Garstein, Zeller og Noll, 2009), noe som ikke ble sett på i denne oppgaven. Disse 

ville kanskje derfor vært interessant å utforske nærmere i videre forskning.  
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Årsakene til at kun individuelle og verken familiære eller sosioøkonomiske faktorer hadde 

noen signifikant sammenheng med eller predikerte jevnalderproblemer i denne oppgaven, kan 

være flere. Det at dataene er hentet fra et normalutvalg hvor de fleste av barna hadde lite 

jevnalderproblemer, kan være en viktig grunn. Kanskje hadde man også fått andre resultater 

dersom det hadde vært større heterogenitet, variasjon og bredde på foreldrene i utvalget. De 

fleste foreldrene hadde for eksempel høyere utdanning, over middels inntekt, var gift og de 

fleste av dem oppgav også at vennskap var viktig for dem personlig (mer om dette i «3.2.2 

Metodiske begrensninger» under). Kanskje er det også andre konfunderende/samvarierende 

variabler (som ikke har blitt sett på i denne oppgaven) som kan ha noe å si for 

jevnalderproblemer, og som dermed har innvirket på resultatene.  

3.2 Styrker og begrensninger 

3.2.1 Styrker  

Det er flere styrker ved denne oppgaven som bør nevnes. Den er basert på et relativt stort 

utvalg (460 stk.), og det er også stor aldersvariasjon i utvalget. Det at dataene er hentet fra en 

normalpopulasjon (og ikke en klinisk undergruppe) gjør også at man lettere kan generalisere 

funnene og gi generelle råd på bakgrunn av dem. Det at variablene er basert på anerkjente og 

validerte mål (som SDQ) er også en styrke, da det gjør at funnene lettere kan sammenlignes 

både på tvers av studier i Norge, men også med studier i andre land. Det er i tillegg forsket 

relativt lite på små barns jevnalderproblemer, selv om man vet at dette er en risikofaktor for 

senere mistilpasning.  

3.2.2 Metodiske begrensninger 

Sett i lys av styrkene nevnt over, er det også noen svakheter som må vurderes når man tolker 

funnene i denne oppgaven. Det at oppgaven har basert seg på data fra kun ett tidspunkt 

(tverrsnittsundersøkelse), gjør at funnene ikke kan si noe om kausalitet eller årsaksforhold 

(hva som fører til hva), noe kanskje et longitudinelt design ville kunne dekket bedre. Formålet 

med oppgaven var imidlertid ikke å avdekke kausale forhold mellom jevnalderproblemer og 

ulike individuelle, familiære og sosioøkonomiske variabler, men å se om det var en 

sammenheng, hvor sterk den var og hvilke variabler som predikerte best og bidro mest til 

variansen i jevnalderproblemer.  
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Som nevnt under «3.2.1 Styrker», gjør det at dataene er hentet fra et normalutvalg fra ulike 

typer barnehager i distrikts-Norge (og ikke en klinisk undergruppe), samt at antallet 

informanter er relativt høyt, at resultatene kan ha en viss generaliserbarhet til norske barn 

generelt. Det er imidlertid en del begrensninger i forhold til dette, da utvalget er noe selektert.  

Foreldrene til barn som ikke går i barnehage er ikke spurt, og er dermed ikke medberegnet. 

Hvorvidt funnene også kan generaliseres til disse er dermed uvisst. Dataene er også hentet fra 

to distriktskommuner, hvor det ofte er mindre etnisk mangfold enn i storbyene. Det at 

deltakelsen i Vennskapstudien er basert på frivillighet, gjør også at en del av foreldrene som 

ble spurt ikke ønsket å delta. Kanskje er de foreldrene som ønsker å besvare slike 

undersøkelser ikke helt representative for foreldre (og deres barn) i Norge generelt. De fleste 

foreldrene som har besvart spørreskjemaene har høyere utdanning enn gjennomsnittet av 

befolkningen i Norge (48% av foreldrene i utvalget har mer enn videregående skole, mot 32% 

av den norske befolkningen, Statistisk sentralbyrå (senere ssb.no), 2015). Dette i tillegg til at 

de fleste er gift/samboer. Det er også overvekt av kvinner som har svart.  

 

Dette stemmer godt overens med tidligere studier som også finner at mødre med høyere 

utdanning oftere har barna sine i barnehage, enn mødre med lavere utdanning (Ellingsæter og 

Guldbrandsen, 2003). Studier har også vist at de som ønsker å delta i forskning ofte er høyere 

utdannet enn de som ikke ønsker å delta, kommer fra en høyere sosial klasse enn de som ikke 

ønsker å delta og oftere er kvinner enn menn (Rosenthal og Rosnow, 2009). Studier viser også 

at de som ønsker å delta i forskning gjerne er mer sosiale enn de som ikke ønsker å delta 

(Rosenthal og Rosnow, 2009). Man kan jo derfor spekulere i om det er slik at denne selekterte 

gruppen med foreldre som har barn i barnehage, og ønsker å være med på en slik studie 

(Vennskapstudien), også har barn med mindre jevnalderproblemer. Kanskje er man ikke er så 

interessert i å delta i en studie som undersøker vennskap, dersom man har barn som ikke har 

så mange venner, og man selv heller ikke synes temaet vennskap er så viktig. Disse 

skjevhetene i utvalget er viktige å ta hensyn til når man vurderer funnenes validitet og 

generaliserbarhet. Det er også mulig å spekulere videre i hvorfor så få av barna i nettopp dette 

utvalget har jevnalderproblemer. I tillegg til at de har foreldre som kanskje er høyere utdannet 

og mer sosiale enn gjennomsnittet, kan kanskje også det at de går i barnehage være en årsak i 

seg selv. Kanskje lærer man her en god del sosiale ferdigheter som øker den sosiale 

kompetansen. Mer om dette under «3.3 Implikasjoner».  
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Det at kun en og samme informant (mor/far) har svart på samtlige variabler og spørsmål, om 

både seg selv og barnet sitt, er en annen begrensning ved oppgaven, da det kan medføre 

skjevheter i besvarelsene. For eksempel halo-effekter (som at foreldrenes generelle positive 

følelser for/syn på barnet sitt medfører at tvetydige eller nøytrale trekk også blir sett på som 

mer positive enn de egentlig er) eller «felles metode varians» (common method variance) 

(Podsakoff, MacKenzie, Lee og Podsakoff, 2003). Dette innebærer at variansen i 

jevnalderproblemer kan skyldes målemetoden (forelder som informant på alle variablene) 

heller enn konstruktet målet representerer (Podsakoff et al., 2003), og at effektene derfor kan 

være over- eller underestimerte. Dette er allikevel vanskelig å unngå når man studerer små 

barn, da det ofte er mor eller far som kjenner barnet best. Studier har også vist at mødre er den 

informanten som gir både best og mest nøyaktig informasjon om barnets atferd (Phares, 

1997). Det å også benytte lærer/barnehagelærers besvarelser ville imidlertid kunne være 

nyttig i senere forskning, for å få en bredere og kanskje mer nyansert beskrivelse av barnas 

atferd. Besvarelsene ville da også dekke barnets atferd i flere ulike sosiale kontekster, som 

både hjemme, i barnehagen, på skolen og i friminutt. Bruk av andre metoder som observasjon 

av barna ville kanskje også kunne være nyttig i senere studier på små barns 

jevnalderrelasjoner. Dette er imidlertid ofte både tidkrevende og kostbart, og derfor vanskelig 

å gjennomføre på store utvalg.  

 

Noe som er både en styrke og en begrensning med temperamentsmålet i denne oppgaven, er 

at det generelle begrepet «vanskelig temperament» er brukt. Dette innebefatter både 

reguleringsfunksjoner og reaktivitetsfunksjoner under ett, noe som gjør at man ikke vet helt 

om det er enkelte dimensjoner eller spesifikke kombinasjoner av disse dimensjonene som har 

mest å si for å predikere jevnalderproblemer (Frick og Morris, 2004). Nyere forskning har 

imidlertid fokusert mye på hvilke spesifikke temperamentsdimensjoner som har en 

sammenheng med sosial fungering (se for eksempel Acar, 2015; Sterry et al., 2010; Lengua, 

2003; Garstein et al., 2002; Eisenberg et al., 1993, 1995), så det å se på dette komplekse 

fenomenet mer under ett, og i tillegg se på det sammen med en rekke andre individuelle, 

familiære og sosioøkonomiske variabler synes derfor også interessant og viktig. 
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3.3 Implikasjoner  

Funnene fra denne oppgaven indikerer at selv svært små barn kan ha jevnalderproblemer, og 

at det er en sammenheng mellom visse individuelle faktorer og disse problemene. En 

implikasjon av dette vil være at det er nyttig å sette i gang med forebyggende tiltak tidlig, da 

jevnalderproblemer i barndommen er forbundet med en rekke negative utfall senere i livet. 

Det er imidlertid også viktig å huske på at ikke alle jevnalderrelasjoner er gode, og at 

læringen og forsterkingen i disse relasjonene i noen tilfeller kan være mer negativ enn positiv. 

Som for eksempel læring og forsterking av antisosial atferd (Deater-Deckard, 2001). Å 

tilrettelegge for gode jevnalderrelasjoner og vennskap hos barn, blant annet gjennom å øke 

deres sosiale kompetanse synes derfor viktig.  

 

Som diskutert over (under «3.2. Styrker og begrensninger»), kan nok funnene i denne 

oppgaven til en viss grad generaliseres til barn i norske barnehager generelt. Da over nitti 

prosent av norske barn mellom 1-5 år går i barnehage (90.4%, ifølge ssb.no (2016)), synes 

dette som en svært viktig arena for å tilrettelegge for gode jevnalderrelasjoner, samt å 

forebygge jevnalderproblemer. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2011) 

uttrykker også at «Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av 

diskriminering og mobbing» (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 8) og sier videre at: «Sosial 

kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og 

mobbing» (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 34-35). Det å ha førskolelærere og andre 

voksne som jobber i barnehagen som kan noe om dette synes derfor viktig, da de slik kan 

bidra med å for eksempel tilrettelegge i leken og hjelpe de barna som faller utenfor inn i lek.  

 

Det å satse på forebyggende arbeid, og herunder også de yngste barnas relasjoner, er et 

dagsaktuelt tema. Kunnskapsdepartementet kom i mars 2016 med en Melding til Stortinget 

(Meld. St. 19, 2015-2016) som sier at de vil bedre kvaliteten i barnehagene. Denne ble 

godkjent i statsråd samme dag. Her skriver de blant annet at de ønsker at barnehagene skal 

jobbe systematisk med samspillet mellom barna og styrke antimobbearbeid, noe som synes 

svært nyttig basert på denne oppgaven. Videre ønsker de også å øke språk-kompetansen til 

barna i barnehagen, noe som har fått en del motreaksjoner. En del av kritikken rettet mot dette 

forslaget er at mange synes at det er viktig at barn får leke mest mulig mens de er små, og at 

språktrening får vente til senere (underforstått skolealder). Dette kan støttes opp om av at lek 

er viktig for barns sosiale og kognitive utvikling, og knyttet til sosial kompetanse (Connolly 
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og Doyle, 1984). Gjennom leken kan man for eksempel få erfaring med sosiale ferdigheter 

som turtaking, det å dele og samarbeide (Connolly og Doyle, 1984), noe som er viktig for å 

fungere godt i jevnalderrelasjoner. Funn i denne oppgaven støtter dog også opp om at godt 

språk er knyttet til det ha gode relasjoner med jevnaldrende (eller at barn med språkvansker 

oftere også har jevnalderproblemer enn barn uten språkvansker, men hva som fører til hva sier 

ikke funnene noe om). Kanskje kan det å støtte språkutviklingen tidlig derfor også være et 

viktig tiltak mot jevnalderproblemer i barnehagen, sammen med andre tiltak som lek og 

voksne som legger til rette for gode sosiale samspill. Dette synes også spesielt viktig når man 

vet andelen av 1-5 åringer med minoritetsspråklig bakgrunn har økt, både i befolkningen 

generelt og i barnehagen (ssb.no, 2016). Andelen minoritetsspråklige barn, i alderen 1-5 år, 

var i 2015 på 15% i Norge (ssb.no, 2016).  

 

Men hvordan kan voksne i barnehager og skoler jobbe med samspillet mellom barna, og slik 

forebygge jevnalderproblemer mer konkret? Det vil nå presenteres noen forslag til mulige 

tiltak. For å øke den sosiale kompetansen hos barn synes nemlig sosial ferdighetsopplæring 

nyttig (Ogden, 2011), og av opplæringsprogrammer som er oversatt og tilpasset norske 

forhold har man blant andre «Steg for steg» (Nasjonalforeningen for folkehelsen/Committee 

for Children) og «Kreativ problemløsning i skolen» (KREPS, Fabiano og Porporino) (Ogden, 

2011). Disse kan kanskje derfor være nyttige som forebyggende tiltak. I forhold til å 

forebygge mobbing mer spesifikt, er det også utviklet gode evidensbaserte opplegg som 

«Olweusprogrammet», som mange skoler allerede benytter seg av.  

 

Sosial ferdighetsopplæring kan ha ulike former, og gjøres på ulike måter. I tillegg til mer eller 

mindre evidensbaserte programmer kan derfor også en rekke andre småtiltak være nyttige. 

For eksempel kan kanskje voksne i barnehagen tilpasse det sosiale samspillet mellom barna 

ved å passe på at alle har noen å leke med, hjelpe de barna som er utenfor inn i lek, og sette i 

gang felles leker/aktiviteter hvor alle som har lyst får være med. Det å være tilstede der barna 

er og leker, slik at man raskt kan gripe inn dersom konflikter skulle oppstå, synes også viktig. 

Det å ta ting tidlig på denne måten, kan kanskje bidra til at dårlige mønstre (som at noen 

enkeltbarn blir mye ertet) ikke setter seg. Det å være gode rollemodeller for god prososial 

atferd, synes også viktig, da barn ofte gjør som voksne gjør (og ikke alltid som de sier). 

Rollespill hvor man spiller ut ulike sosiale scenarioer (for eksempel at de voksne spiller ut en 

sosial vanskelig situasjon, og barna er med på å finne frem til løsningen i samlingsstunden) 
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kan være en fin måte å øke barnas sosiale kompetanse på, gjennom at de slik kan tilegne seg 

eksempler på gode prososiale handlinger og setninger for eksempel. Barn som er bedre på å 

regulere negative emosjonelle reaksjoner, som frustrasjon, viser bedre sosial kompetanse i 

sine interaksjoner med jevnaldrende (Calkins et al., 1999), så trening av emosjonsregulering 

og emosjonsforståelse kan derfor også være nyttig å jobbe med.  

 

En del av tiltakene som er foreslått her brukes allerede i barnehager (og skoler) i Norge i dag, 

og barnehagen er med andre ord en unik arena for å tilegne seg sosial kompetanse. Kanskje er 

det også slik at bare det å gå i barnehage i seg selv er et forebyggende tiltak mot 

jevnalderproblemer, da man her får mange sosiale erfaringer. Det har vært en del diskusjon 

rundt hvorvidt det er negativt for barn ned i ett-års alderen å begynne i barnehage. Det at 

barnehagen kan være en god arena for å tilegne seg sosial kompetanse samt danne gode 

jevnalderrelasjoner tidlig, kan være et argument for at det å begynne tidlig i barnehagen også 

kan innebære noe positivt.  

3.4 Videre forskning 

Da det er forsket relativt lite på jevnalderproblemer hos små barn, er det viktig med videre 

forskning på dette for å bedre forstå disse barna og slik lettere kunne hjelpe dem tidlig. Denne 

oppgaven tar for seg sammenhenger mellom jevnalderproblemer og en rekke ulike variabler, 

men resultatene sier ikke noe om kausalitet og årsaksforhold (hva som fører til hva). Et 

longitudinelt design ville kunne dekket dette bedre, og kunne derfor være aktuelt for senere 

studier. Det ville også vært interessant å ta med besvarelser fra flere ulike informanter (som 

barnehagelærere/lærere), for slik å få en bredere beskrivelse av barns jevnalderproblemer. 

Kanskje kunne også observasjon av barna i barnehagen/på skolen være en nyttig metode for å 

innhente informasjon og bedre kartlegge jevnalderproblemer i videre forskning. Det å se på et 

mer heterogent utvalg, og kanskje også inkludert barn som ikke går i barnehage ville også 

vært spennende. Det ville også vært interessant å se nærmere på hvordan andre variabler som 

har vist seg å ha en sammenheng med jevnalderproblemer i tidligere studier (som fysisk 

attraktivitet, atletiske evner og akademisk kompetanse (Vannatta et al., 2009)), kan innvirke 

på resultatene.  
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3.5 Konklusjon 

Jevnalderproblemer i form av mobbing allerede i barnehagen er et aktuelt problem i dag 

(Perren og Alsaker, 2006), og det etterspørres hvordan man kan redusere og forebygge dette. 

Et steg på veien er å vite mer om hva som kjennetegner de barna som ikke har så gode 

relasjoner med jevnaldrende, noe denne oppgaven har forsøkt å bidra med. Dette for å kunne 

sette i gang tiltak rettet mot barn i risikosonen tidlig. 

Resultatene viser at det var signifikante positive sammenhenger mellom jevnalderproblemer 

og vansker med språk, temperament, sjenanse og sosial uinteresse. Sjenanse var den faktoren 

som best predikerte jevnalderproblemer, deretter språkvansker. Sjenerte barn og barn med 

språkvansker ser altså ut til å ha vansker med gode jevnalderrelasjoner. Det er i denne 

oppgaven ikke avdekket årsaksmekanismene for dette. Det er imidlertid viktig å legge til rette 

for at barn som er tilbaketrukket og sjenerte og barn som har språkvansker, ikke faller utenfor 

eller blir avvist og får vansker med andre jevnaldrende.  

 

Selv om disse funnene kanskje kan si noe om generelle tendenser, kan de ikke si noe på 

individnivå. Det er med andre ord ikke slik at alle barn med sjenanse, språkvansker eller 

vanskelig temperament har jevnalderproblemer. Det er også viktig å huske på at selv om 

sjenanse, språkvansker og vanskelig temperament var signifikant assosiert med, og ser ut til å 

kunne predikere jevnalderproblemer i denne oppgaven, var ikke dette tilfellet for alle barna. 

En del av barna som skåret høyt på disse individuelle variablene skåret også lavt på 

jevnalderproblemer. Hva som kjennetegner disse høy-risiko barna som ikke utvikler 

jevnalderproblemer, ville vært interessant å undersøke i videre forskning. Altså å prøve å 

forstå de underliggende faktorene som gjør at noen høy risiko-barn allikevel oppnår gode 

jevnalderrelasjoner og aksept blant jevnaldrende.  
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Vedlegg 

Vedlegg I: Oversikt over cut-off skårer for variablene 

Variabler Lav (skårer) Høy (skårer) Persentil (cut off) 

Jevnalderproblemer  0-2 3-10 90.8 (2) 

Temperament  8-20 21-40 88 (21) 

Sjenanse 7-15 16-35 85.7 (16) 

Sosial uinteresse  4-11 12-20 74 (12) 

Språkvansker  5-7 8-15 90.2 (8) 

Angst (mor) 4-18 19-28 83.1 (19) 

Unnvikende (mor) 4-16 17-24 81.9 (17) 

Omsorgsgivers vennskap 1-3 4 61.4 (4) 

Inntekt 1-3 4-6 97.3 (4) 

Utdanning 1-4 5-6 87.4 (5.45) 

Alder  2-6.5 6.5-7.4 78.6 (6.5) 

Note. Skårene er basert på +1SD 
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Vedlegg II: Leddene i temperamentsmålet 

Temperament-spørsmål  

1. Jevnt over, hvordan vil du vurdere ditt barns aktivitetsnivå sammenlignet med andre barn 

på samme alder? (reversert) 

 

2. Jevnt over, hvor regelmessig er ditt barn når det gjelder kroppslige funksjoner og rutiner 

(for eksempel søvn, sult)? 

 

3. Jevnt over, hvor raskt eller sent tilpasser ditt barn seg til nye rutiner? 

4. Jevnt over, hvordan reagerer ditt barn på nye situasjoner (for eksempel første reaksjoner 

på nye folk, mat, steder, leker)? 

5. Jevnt over, hvor sensitivt er ditt barn til sensorisk stimulering, dvs hvor mye ytre 

stimulering (fra for eksempel lyder, lys, lukter, smak, grove stoff som ull) skal til før barnet 

reagerer eller føler ubehag? (reversert) 

6. Jevnt over, hva er intensiteten på barnets følelsesmessige reaksjoner (sterk, moderat, 

mild)? (reversert) 

7. Jevnt over, i løpet av en vanlig dag, hvor mye er barnet i godt humør i forhold til dårlig 

humør? 

8. Jevnt over, hvor god er barnets evne til å kontrollere eller justere reaksjonene sine i ulike 

situasjoner hjemme? 

9. Jevnt over, hvor god er barnets evne til å kontrollere eller justere reaksjonene sine i ulike 

situasjoner i lek med andre barn? 

10. Jevnt over, hvor god er barnets evne til å kontrollere eller justere reaksjonene sine i ulike 

situasjoner blant ukjente folk eller på offentlige steder? 

Note. Basert på spørsmål fra Toddler Temperament Scale (Fullard, McDevitt og Carey, 1984) 
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Vedlegg III: Leddene i sosial tilbaketreknings-målet 

Child Social Preferance Scale: Sjenanse 

1. Det ser ut til at barnet ønsker å leke med andre barn, men er noen ganger engstelig også 

2. Barnet vil avslå sosiale initiativ fra andre barn fordi han/hun er sjenert 

3. Barnet tar ofte kontakt med andre barn for å leke (reversert) 

4. Barnet «kretser» rundt andre barns lek uten å bli med i leken 

5. Barnet tar sjelden initiativ til lekeaktiviteter med andre barn 

6. Barnet betrakter ofte andre barn i lek uten å nærme seg dem 

7. Selv om barnet ser ut til å ønske å leke med andre, er det noen ganger engstelig for å være 

sammen med andre barn 

Child Social Preferance Scale: Sosial uinteresse 

1. Det ser ut til at barnet ofte er tilfreds med å leke alene 

2. Barnet er like glad i å leke stille for seg selv, som å leke i grupper med andre barn 

3. Barnet er mest glad når han/hun leker med andre barn (reversert) 

4. Hvis barnet får velge, foretrekker det å leke med andre barn fremfor alene (reversert) 

Note. Child Social Preference Scale (Coplan et al., 2004) 
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Vedlegg IV: Bivariat korrelasjonsmatrise over variablene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note. *p<.05, **p < .01 

Variabler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Jevnalderprob.  -             

2. Temperament  .19** -            

3. Sjenanse .25** .28** -           

4. Sosial uint. .09* .02 .22** -          

5. Språkvansker .22** .20** .13** .07 -         

6. Angst (o.)  .06 .22** .17** -.05 .16** -        

7. Unnv. (o.)  .13** .15** .15** .07 .04 .27** -       

8. O. vennskap  -.10* .02 -.09 -.10* .01 .02 -.33** -      

9. Mors utd. 

10. Mors inntekt  

-.09 

-.05 

-.06 

-.04 

.04 

-.04 

-.07 

-.04 

-.15** 

-.14** 

-.17** 

-.16** 

-.05 

-.05 

-.01 

.08 

- 

.36** 

 

- 

   

11. Sivilstatus .04 .14** .00 .01 .04 .12* .00 .07 -.08 -.00 -   

12. Kjønn 

13. Alder 

.01 

-.08 

.02 

-.05 

-.06 

-.09 

-.01 

-.11* 

-.02 

-.13** 

-.03 

-.02 

-.03 

-.02 

.04 

-.05 

.01 

-.08 

.04 

-.06 

-.07  

.05 

- 

-.03 

 

- 
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