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Sammendrag 

Forfatter: Børge Jensrud 

Tittel: Bestevenner i barnehagen: Hva har betydning for at barn skal få sine første venner? 

Veileder: Anne-Marie Halberg 

Denne oppgaven er del av forskningsprosjektet «Det første vennskap», og benytter dataene 

samlet inn under ledelse av professor Anne Inger Helmen Borge ved Psykologisk Institutt, 

Universitetet i Oslo. Formålet med forskningsprosjektet var å undersøke betydningen av 

vennskap for barns utvikling og psykiske helse. Norsk Forskningsråd finansierte studien. Alle 

barnehagene i de to kommunene Gran og Lunner på Hadeland (Oppland fylke) ble spurt om å 

delta i forskningsprosjektet, og alle de 33 barnehagene takket ja. 

Av de 905 foreldrene som hadde barn i de 33 barnehagene da innsamlingen startet i 2006, 

samtykket 64 prosent i at barnet deres kunne delta i studien. Både førskolelærerne, foreldrene 

og barna ble rekruttert som informanter til intervjuer, tester og utfylling av spørreskjemaer. I 

tillegg til at barna ble intervjuet, ble lærerne og foreldrene stilt spørsmål i form av 

spørreskjemaer. 

Denne studien har benyttet seg av dataene fra det første måletidspunktet i 2006, og er en 

tverrsnittstudie. Utvalget inkluderer 402 av barnehagebarna, som var de som ble intervjuet om 

bestevennskap.  

Overordnet problemstilling: Hva har betydning for at barn skal få bestevenner i barnehagen? 

Konkretiseringer av den overordnede problemstillingen:  

Er det en sammenheng mellom barns bestevennskap og deres alder, kjønn, språklige 

ferdigheter, sosiale angst, sosiale uinteresse, evne til perspektivtaking og familiefungering i 

hjemmet? 

I hvilken grad predikerer disse faktorene at barn får bestevenner? Hvordan bidrar de relativt 

til hverandre, og har noen særlig betydning (unik effekt)? 

Er det kjønnsforskjeller i antall bestevennskap? 
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Måleresultatene fra barneintervjuer og foreldre og læreres spørreskjemaer ble analysert med 

tanke på å finne kvantitativt målbare sammenhenger mellom prediktorvariablene alder, kjønn, 

språklige ferdigheter, sosiale preferanser (sosial angst og sosial uinteresse), perspektivtaking 

(Theory of Mind), og familiefunksjon, på antall bestevenner som barna rapporterte. Det ble 

funnet signifikante korrelasjoner mellom antall bestevenner og alder, språklige ferdigheter, 

sosial uinteresse og evne til perspektivtaking. Fra videre analyse ved bruk av multippel 

simultan regresjon, skilte barnas språklige ferdigheter seg ut som den eneste med et unikt 

bidrag med hensyn til antall bestevenner. Den samlede forklarte variansen av de sju 

prediktorvariablene var på 6 %. Analyseresultatene kan indikere at undersøkelser av 

språkferdigheters betydning for barns evne til å få bestevenner fortjener mer oppmerksomhet i 

fremtidig forskning, og samtidig at det er rom for å lete etter andre betydningsfulle faktorer 

enn de som ble inkludert i denne studien.  
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1 Innledning 

91 % av alle norske barn mellom ett og fem år går i barnehage; 82 % av alle 1-2-åringer og 

96,8 % av alle 3-5-åringer (Statistisk sentralbyrå, 15.09.2017). Flertallet av barn mellom ett 

og seks år tilbringer altså store deler av hverdagen i barnehagen. Oppstart i barnehage 

innebærer betydelige forandringer i barnas liv, der de møter nye krav i nye omgivelser. I 

barnehagen er barna i en sosial sammenheng hele dagen, de må forholde seg til nye sosiale 

normer, og de får mulighet til å forme sine første vennskap. I barnehagen kan barna for en 

stor del selv velge sine relasjoner; på en annen måte enn i hjemmet. 

Allerede i toårsalderen møter de fleste barn jevnaldrende i barnehagen. I fireårsalderen har 

de tilstrekkelig med sosiale erfaringer til å utvikle egne preferanser for hvilke barn de 

foretrekker som venner (Borge & Natvig, 2007). På den måten har de fleste norske barn i 

dag mulighet til å få jevnaldrende venner før de begynner på skolen.  

Relasjoner til jevnaldrende, såkalte symmetriske relasjoner, har stor betydning for barns 

utvikling. Barn lærer gjennom samhandling med andre barn. Den gjensidig sosiale 

utvekslingen utvider erfaringsgrunnlaget deres og endrer deres oppfatning av seg selv og av 

omverdenen. Det som skjer i barnehagen kan derfor ha avgjørende betydning for den sosiale 

«skoleringen» barna får med seg og som legger grunnlaget for videre læring og sosial 

kompetanse (Borge & Natvig, 2007). 

Tradisjonelt har forskning innen utviklingspsykologi viet mest oppmerksomhet til relasjoner 

i familien, mellom foreldre og barn; ofte med hovedvekt på tilknytningen mor-barn. Dette 

har gitt verdifull kunnskap, men er neppe tilstrekkelig for å forstå hva som påvirker barns 

utvikling. Forskning på andre viktige relasjoner i barns liv kan også bidra til å forklare hva 

som påvirker utvikling i ulike retninger. Forskning på barns vennskap har etter hvert 

utviklet seg til et relativt stort felt innen utviklingspsykologi. 

Vennskap blir gjerne delt i to kategorier, henholdsvis popularitet og gjensidig vennskap 

(Newcomb & Bagwell, 1995). Parker og Asher (1993) har vist at popularitet kan ha 

betydning for barns opplevelse av selvsikkerhet og sosial tilhørighet, og at gjensidig 

vennskap kan ha betydning for å utvikle ansvarsfølelse, lojalitet og forståelse av 

gjensidighet i relasjoner. Popularitet og gjensidig vennskap kan altså bidra til barns sosiale 

kompetanse på måter som kan sies å utfylle hverandre.   
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Tradisjonelt har det også vært mye forskning på utviklingsavvik, patologi og risiko, mens 

forskning på faktorer i barns liv som bidrar til positiv utvikling kan ha blitt viet for lite 

oppmerksomhet. De siste tiårene har det blitt større interesse for å forske på slike faktorer, 

og vennskap er én slik mulig faktor. Hvilken betydning har vennskap for barns utvikling, og 

på hvilken måte kan vennskap bidra positivt? Det har vært overvekt av studier som ser på 

betydningen av vennskap for barn i skolealder, og barnehagebarn har fått relativt mindre 

oppmerksomhet. Årene barn går i barnehage har imidlertid stor betydning for utviklingen 

videre i livet, og det kan være verdifullt å forstå mer om vennskapene barn utvikler allerede 

i barnehagen. En bakenforliggende tanke kan være å forstå mer om betydningen disse 

tidlige vennskapsrelasjonene kan ha som beskyttende faktorer i barnas liv, og for 

utviklingen deres.  

Denne oppgaven og studien har som mål å forstå mer om hva som kan bidra til 

vennskapsbånd mellom barn i barnehagen. Hva er med på å bestemme om små barn greier å 

knytte vennskap til jevnaldrende? Er barns vennskap viktig, og i tilfelle hvorfor?  

Det kan ut fra teori og forskning pekes på flere mulige grunner til at kunnskap om barns 

vennskapsbånd kan sees som betydningsfullt for barns helse, og som interessant for 

psykologien som fag. 

Bestevennskap kan forstås som spesielt betydningsfulle vennskap. Berndt (2004) fremhevet 

at bestevennskap er noe som lærer barn om hvordan de kan skape også andre positive 

relasjoner med sine jevnaldrende. Én definisjon av hva en bestevenn vil si, er en venn som 

det ikke er nødvendig å unngå konflikter med, men en venn som det er mulig å løse 

konflikter sammen med (Parker & Asher, 1993). Bestevenner kan også beskrives som venner 

som det er naturlig å dele hemmeligheter med, dele eventyr med, dele innbyrdes humor med 

og å hjelpe når de opplever vanskeligheter (Newman & Newman, 2015). En studie på 

amerikanske femteklassinger på to ulike tidspunkter fant at det hadde større betydning for 

barnas opplevde velvære at de hadde bestevennskap på de to tidspunktene enn at de hadde 

beholdt de samme vennskapene. Barna i studien ble i tillegg bedt om å vurdere de andre 

barnas psykososiale fungering, og det viste seg at de barna som hadde bestevennskap på 

begge tidspunkter ble vurdert som bedre psykososialt fungerende av de andre barna 

(Bowker, Rubin, Burgess, Booth-LaForce, Rose-Krasnor, 2006). Dette indikerer at 
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bestevennskap har en spesiell betydning i barns liv. 

Andre har ment at det ikke er riktig å skille skarpt mellom ulike vennskapsformer. Hartrup 

og Stevens (1999) peker på at vennskap uansett har de samme grunnleggende egenskapene, 

der sosial gjensidighet er det sentrale. De mener at dette gjelder for vennskap i alle aldre, 

men at barn har mindre bevisst forståelse av vennskapene sine enn voksne.  

Fra forskning på utsatte barns resiliens, er vennskap funnet å være en beskyttende faktor. 

Barns resiliens kan beskrives som evne til positiv tilpasning til tross for risikofaktorer og 

belastninger (Borge, 2010).  Rutter og Rutter (2000) beskriver resiliens som prosesser som er 

operative før, under og etter en traumatisk opplevelse eller vedvarende risiko. Dersom flere 

beskyttende faktorer er tilstede i barn og unges liv, kan selv barn som har opplevd svært store 

belastninger, som seksuelle overgrep, rapportere god psykisk helse og fungering senere i 

livet (Collishaw, Pickles, Messer, Rutter, Shearer & Maughan, 2007). Spørsmål knyttet til 

betydningen av slike beskyttende faktorer er derfor interessant i et utviklingspsykologisk 

perspektiv.  

Hvordan barn greier å samhandle med andre, har betydning for utviklingen av de sosiale 

relasjonene og ferdighetene deres (Ladd, Herald & Andrews, 2006). I barnehagen stilles barn 

overfor en rekke nye muligheter og utfordringer på dette området. Barnehagen vektlegger 

barns lek som både virkemiddel og selvstendig utviklingsmål, fordi leken nettopp er barns 

måte å utvikle vennskap på. Leken åpner for at barna kan utfolde fantasien og regulere 

konflikter i samhandling med hverandre, og dermed lære av hverandre (Denham, von Salisch, 

Olthof, Kochanoff & Caverly, 2002). Lek er for barn en naturlig og viktig måte å 

kommunisere på og knytte vennskap på, hånd i hånd med den motoriske, kognitive og 

språklige utviklingen.  

Tidligere funn tyder på at barn som lykkes i å knytte vennskap med jevnaldrende, generelt 

fungerer bedre sosialt, emosjonelt og akademisk (Rubin, Bowker & Gazelle, 2010). Det gir på 

den annen side grunn til å anta at barn som ikke lykkes i det sosiale samspillet med 

jevnaldrende, kan stå i fare for å utvikle problemer på de samme områdene. Barn som viser 

dårligere ferdigheter i det sosiale samspillet er funnet å oppleve større problemer også på 

andre områder i livet (Rubin, Bukowski & Parker, 1998). Bagwell, Newcomb og Bukowski 

(1998) fant at mangel på venner i barndommen er forbundet med dårligere psykososial 

utvikling, dårligere selvbilde, og psykopatologiske symptomer i voksen alder. Det er i tillegg 
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funnet at sosial utestengelse kan forverre symptomer på og predikere utvikling av symptomer 

på hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD (Stenseng, Belsky, Skalicka & Wichstrøm, 2015). Det er 

også funnet sammenheng mellom vennskapsforhold i barnehagealder og psykiske problemer i 

ungdomsårene (Sakyi, Surkan, Fombonne, Chollet & Melchior, 2015). Det er derfor grunn til 

å anta at det er viktig at disse barna fanges opp tidlig og at det settes inn hjelpetiltak tidlig. 

Det finnes tilgjengelig programmer som skal forebygge problemer som følge av vansker med 

den sosiale tilpasningen (Ogden, 2011).  

Oppmerksomheten har i stor grad vært rettet mot problemer knyttet til aggresjon og 

eksternaliserende adferd (Rubin & Coplan, 2004). Forskningsprosjektet «Det første 

vennskap» har gjort det mulig å undersøke andre mulige faktorer som kan spille inn når barn 

møter utfordringer i det sosiale samspillet.  

 

Nærmere om denne studien 

Denne hovedoppgaven er del av denne større studien, der det ble samlet inn data for en rekke 

variabler. I denne understudien er det valgt å se nærmere på sju variabler som kan tenkes å ha 

betydning for spørsmålet vårt: Hva er med på å bestemme om små barn greier å knytte 

vennskap til jevnaldrende? 

Er det egenskaper ved barnet som først og fremst har betydning for barns vennskap? Alder, 

kjønn? Sosiale, kognitive eller emosjonelle egenskaper ved barnet? Familien? De sju 

variablene alder, kjønn, språk, sosiale preferanser (sosial angst og sosial uinteresse), 

perspektivtaking (Theory of Mind), og familiefunksjon, ble valgt for å forsøke å kaste lys 

over dette.  

Alder 

Alder kan være en interessant variabel i forskning på barns adferd, blant annet fordi det kan 

være vanskelig å vurdere om utvikling av ny adferd skyldes aldersmodning eller 

erfaringsgrunnlag (Rutter, 1989). Fra tidligere forskning og litteratur, har vi grunn til å tenke 

at det kan være en sammenheng mellom alder og de andre variablene i vår studie. Vi ville 

derfor undersøke betydningen av alder i vårt utvalg. 

Kjønn 
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Tidligere studier tyder på at det kan være sammenheng mellom kjønn og flere av de andre 

analysevariablene våre (Rubin & Barstead, 2014). Dette er både usikkert og kontroversielt. Vi 

ønsket derfor å undersøke om det finnes noen påvisbar betydning av kjønn for vårt utvalg.  

Språk  

Tidligere studier peker også på at språk har betydning for dannelsen av vennskap med andre 

barn og for kvaliteten på vennskap (Fujiki, Brinton, Hart & Fitzgerald, 1999). Det er også 

pekt på sammenheng mellom barns språkutvikling og prososialitet og mellom 

språkferdigheter og popularitet (Coplan og Armer, 2005). 

Sosial tilbaketrekning (sosial preferanse) 

Sosial tilbaketrekning inneholder to underkategorier: Sosial uinteresse og sosial angst 

(sjenanse), som igjen er målt på hver sin underskala. Begge kan sies å reflektere former for 

sosial tilbaketrekning. Det kan være interessant å se på disse som to mulig ulike faktorer når 

det gjelder sosial preferanse og betydningen to slike faktorer kan ha for barns sosiale samspill 

med andre. Hvis en antar at sosial angst hindrer noen barn fra å utfolde seg slik de ønsker, kan 

sosial uinteresse dreie seg om at barnet selv foretrekker sosial tilbaketrekning. I forlengelsen 

av denne todelingen av mulige årsaker til sosial tilbaketrekning, er det foreslått at 

psykologiske konsekvenser kan være vidt forskjellige for de to gruppene det gjelder. Barn 

som selv ønsker mindre grad av sosialt samspill, kan tenkes å tåle «sosial isolasjon» på en 

annen og bedre måte enn de barna som ønsker, men ikke får til, sosialt samspill med andre 

barn. Dette er spørsmål som kan trenge mer undersøkelse, men som denne studien ikke har 

tatt sikte på å belyse nærmere. I denne studien er det valgt å betrakte sosial uinteresse og 

sosial angst som først og fremst sider av sosial tilbaketrekning, for dermed å se betydningen 

av denne dimensjonen for barns dannelse av bestevennskap, sammenholdt med for eksempel 

kognitive egenskaper hos barnet.  

Perspektivtaking -- Theory of Mind  

Perspektivtaking dreier seg om å tolke andres adferd ut fra deres egne subjektive forståelse, 

situasjonsoppfatning og vilje (Eisenberg, 2000). De fleste barn utvikler evnen til å forstå 

andre på denne måten i løpet av barnehagealder (Cutting & Dunn, 1999). Denne forståelsen 

antas å påvirke barnas oppførsel mot andre, og gi bedre forutsetninger for å vise omtanke for 
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andre (Eisenberg, 1991). Det er derfor interessant å se hvilken betydning evne til 

perspektivaking har på barnas dannelse av vennskap i denne studien.  

Familefungering  

Dette skal være et mål på barnas familiesituasjon, og eventuelle vansker og styrker i hvordan 

foreldre og familie samarbeider. Familiefungering er vist å ha betydning for barns 

psykososiale tilpasning (Schermerhorn, D'Onofrio, Turkheimer, Ganiban, Spotts, 

Lichtenstein, Reiss & Neiderhiser, 2011). Det er naturlig å tenke at dette også kan påvirke 

hvordan barna samhandler og fungerer sosialt i barnehagen. Det er derfor interessant å se 

hvilken betydning familiefungering har på barnas dannelse av vennskap i denne studien.  

Problemstilling 

Siden bestevennskap mellom barnehagebarn er et lite tidligere studert fenomen, er det valgt å 

gjøre en eksplorerende studie. Problemstillingene i denne oppgaven er: 

Overordnet problemstilling: Hva har betydning for at barn skal få bestevenner i barnehagen? 

Konkretiseringer av denne overordnede problemstillingen:  

Er det en sammenheng mellom barns bestevennskap og deres alder, kjønn, språklige 

ferdigheter, sosiale angst, sosiale uinteresse, evne til perspektivtaking og familiefungering i 

hjemmet? 

I hvilken grad predikerer disse faktorene at barn får bestevenner? Hvordan bidrar de relativt 

til hverandre, og har noen særlig betydning (unik effekt)? 

Er det kjønnsforskjeller i antall bestevennskap? 
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2 Metode 

2.1 Om prosjektet “Det første vennskap” 

Denne hovedoppgaven er del av det større forskningsprosjektet «Det første vennskap», og 

benytter dataene samlet inn under ledelse av professor Anne Inger Helmen Borge ved 

Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Prosjektet pågikk fra 2005 til 2011, og har form 

som longitudinell studie. (Denne understudien benytter kun dataene fra det første 

måletidspunktet.) Formålet var å undersøke betydningen av vennskap for barns utvikling og 

psykiske helse. Norsk Forskningsråd finansierte studien. Den er godkjent av Regional komité 

for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK sør-øst), personvernombudet for forskning 

ved Universitetet i Oslo, og Datatilsynet ved Norsk senter for forskningsdata (tidligere Norges 

samfunnsvitenskapelige datatjeneste).  

 

2.2 Om informantene og innsamlingen av data 

Alle barnehagene i de to kommunene Gran og Lunner på Hadeland (Oppland fylke) ble spurt 

om å delta i forskningsprosjektet, og alle de 33 barnehagene takket ja. De to kommunenes 

barnehageadministrasjoner bisto i kontakten med barnehagene. Barnehagene varierte i 

størrelse, der de minste var familiebarnehager på ned til fire barn, og de største var barnehager 

med over hundre barn fordelt på flere avdelinger.  Barnehagene hadde ulike pedagogiske 

tilnærminger; blant annet var det naturbarnehager, gårdsbarnehager, familiebarnehager og mer 

tradisjonelle barnehager. Om lag halvparten av barnehagene var private, mens resten ble 

drevet i kommunal regi.  

I de to kommunene gikk hele 95 prosent av fem- og seksåringene i barnehage, og 80 prosent 

av fireåringene. Halvparten av treåringene gikk i barnehage og tretti prosent av toåringene. 

Fordi nær alle barna i de eldste årskullene gikk i barnehage, er det vanskelig å anta noen stor 

grad av sosial seleksjon blant familiene. Det kan i større grad gjelde de yngre barna. Det er 

tidligere funnet at norske mødre med høyere utdanning oftere lar barna starte tidlig i 

barnehage enn mødre med mindre utdanning (Bekkhus, Rutter, Maughan & Borge, 2011).  
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Av de 905 foreldrene som hadde barn i de 33 barnehagene da innsamlingen startet i 2006, 

samtykket 64 prosent i at barnet deres kunne delta i studien. Både førskolelærerne, foreldrene 

og barna ble rekruttert som informanter til intervjuer, tester og utfylling av spørreskjemaer. I 

tillegg til at barna ble intervjuet, ble lærerne og foreldrene stilt spørsmål i form av 

spørreskjemaer. Det ble samlet inn demografiske data om familien, og lærere og foreldre ble 

spurt om å vurdere av hvordan barna fungerte på ulike områder. Barna ble intervjuet 

individuelt i egne rom i barnehagene, og svarte på spørsmål om vennskap og bestevenner. 

2.3 Om utvalget 

I denne oppgaven er det gjort en tverrsnittsundersøkelse fra første måletidspunkt i 2006. Det 

var stor oppslutning om studien på dette tidspunktet, og det var interessant å undersøke 

faktorer som viste sammenheng med det å ha en bestevenn. Utvalget inkluderer 402 av 

barnehagebarna, som var de som ble intervjuet om bestevennskap. Barna var mellom ett år 

(21 måneder) og seks år (77 måneder) gamle, med et gjennomsnitt på fire og et halvt års alder 

(56 måneder). 50,2 % var jenter. Tabell 1 viser kjønnsfordelingen i utvalget, og tabell 2 viser 

barnas aldersfordeling. Det er vanlig at noen svar mangler på spørreskjema og enkeltskårer 

når en samler inn data ved hjelp av spørreskjemaer, og av den grunn varierte utvalgsstørrelsen 

i de ulike analysene. Kun respondenter med valide svar ble inkludert. Det var heller ikke 

mulig å gjennomføre intervjuer med alle barna. Barna hadde overveiende «etnisk norsk» 

bakgrunn. Fem barn hadde annen bakgrunn, men var født i Norge og snakket norsk. Det var 

ingen eksklusjonskriterier i studien.  

 

Tabell 1. Kjønnsfordelingen til barna i utvalget 

Kjønn Antall Prosentandel 
 

 

Jenter 

 

202 

 

50,2 

 

Gutter 

 

200 

 

49,8 

 

Totalt 

 

402 

 

100,0 
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Tabell 2. Aldersfordelingen til barna i utvalget 

Alder i år Antall Prosentandel 

   

2 9 2,2 

3 48 11,9 

4 83 20,6 

5 110 27,4 

6 107 26,6 

Total valid N 357 88,8 

Ikke oppgitt 45 11,2 

Total N 402 100,0 

 

 

 

En tredjedel av mødrene i utvalget oppga å ha tatt høyere utdanning (utover videregående 

skole). Det gir en indikasjon på at den sosioøkonomiske statusen var representativ for norske 

familier (Statistisk sentralbyrå, 12.09.2017). 

 

2.3.1 Om valg av informanter 

Både førskolelærerne, foreldrene og barna ble rekruttert som informanter til intervjuer, tester 

og utfylling av spørreskjemaer. I tillegg til at barna ble intervjuet, ble lærerne og foreldrene 

stilt spørsmål i form av spørreskjemaer.  

Når det gjelder bestevennskap, har det vært mulig, og derfor naturlig, å bruke barnas egne 

svar. Perspektivtaking (Theory of Mind) ble målt i tester der barna selv var informanter. 

Foreldrenes svar på spørreskjemaer er brukt for fire av de sju variablene i studien. Lærerne 

ble valgt som informanter når det gjelder barnas språklige ferdigheter, med tanke på at de har 

spesielt faglig grunnlag til å vurdere språklig nivå. Foreldrene ble valgt som informanter når 

det gjelder barnas grad av sosial tilbaketrekning (Child Social Preference Scale), fordi de kan 
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sies å ha grunnlag for å vurdere barnas væremåte på tvers av flere ulike sosiale situasjoner. 

Foreldrene utgjør også en stor gruppe. Foreldrenes vurdering av barnas sosiale preferanser 

kan derfor være enda mer informativ enn lærernes. Det gir også mulighet til å se svarene i 

sammenheng med foreldrenes svar vedrørende familiefungering (Family Functioning).  

 

2.4 Måleinstrumenter og variabler 

2.4.1 Bestevennskap 

For å måle bestevennskap ble barna intervjuet i barnehagen, og spurt om de hadde en venn. 

De som svarte ja, ble spurt om navnene på vennene. For å kontrollere for ekspressivt språk, 

fikk de også mulighet til å peke på vennene sine i bilder av barna på barnehageavdelingen. De 

kunne nominere opp til 14 venner. De ble videre spurt om de hadde en bestevenn, eller en 

venn som de likte «aller best å leke med». De ble spurt om slike favoritter blant 

lekekameratene for å gjøre det lettere å skille mellom de som de hadde mer spesielle og faste 

relasjoner til og mer tilfeldige lekekamerater. Howes’ (1987) utviklingsmodell antyder at 

dette kan være vanskelig særlig for de minste barna. Barna ble bedt om å navngi opp til fire 

slike bestevenner, og kunne også peke dem ut på bildene. Antall bestevenner er altså målt på 

en skala fra 0 til 4.    

2.4.2 Child Social Preference Scale – sosial tilbaketrekning 

Sosial tilbaketrekning er målt med to variabler, sosial angst og sosial uinteresse. De blir målt 

på hver sin skala ved hjelp av spørreskjemaet Child Social Preference Scale (CSPS). 

Spørreskjemaet er utarbeidet nettopp for å kartlegge sosial angst og sosial uinteresse hos barn, 

og også å skille mellom de to ulike årsakene til sosial tilbaketrekning (Coplan, Prakash, 

O’Neil & Armer, 2004). Spørreskjemaet bygger videre på forskning, teori og forståelse 

omkring barns motivasjon for sosialt samspill og lek med andre barn (Asendorpf og Meier, 

1993). Spørreskjemaet inneholder 11 påstander, der 7 skal måle sosial angst og 4 skal måle 

sosial uinteresse. Foreldrene ble bedt om å vurdere sine egne barn på en fempunkts Likert-

skala, der 1 tilsvarer «i liten grad»/lite (mindre sjenanse/sosial uinteresse) og 5 betyr «i stor 
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grad» (mer sosial angst/sosial uinteresse). «Det første vennskap» er den første norske studien 

som tok i bruk CSPS.  

 

Som det går frem av spørsmålene som er gjengitt nedenfor, er det utarbeidet for å tappe to 

ulike bakenforliggende faktorer til sosial tilbaketrekning. Spørsmålene er ikke utarbeidet med 

tanke på å en klinisk vurdering av sosial angst – og heller kliniske diagnoser som forbindes 

med sosial uinteresse – men reflekterer langt på vei det som i dagligtale omtales som 

sjenanse. Fordi målet representerer dimensjonen sosial angst, er sosial angst valgt som 

betegnelse i denne studien.  

 

 

Spørsmålene i skalaen Child Social Preference Scale (Coplan et al., 2004) 

Child Social Preference Scale: Sosial angst 

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 Sosial Preference Scale: Sosial uinteresse 

1. Det ser ut som mitt barn ofte er tilfreds med å leke alene 

2. Mitt barn er like glad i å leke stille for seg selv som å leke i 

grupper med andre barn 

3. Mitt barn er mest glad når han/hun leker med andre barn 

(reversert) 

4. Hvis mitt barn får velge, foretrekker det å leke med andre barn 

fremfor alene (reversert) 
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Flere studier har demonstrert at CSPS har gode måleegenskaper (Coplan et al., 2004; Coplan 

& Weeks, 2010). Det er beregnet faktorladninger fra .59 til .84 for leddene knyttet til sosial 

angst, og fra .65 til .86 for sosial uinteresse. Det er også observert god overensstemmelse med 

barns adferd, intervjuer og lærervurderinger, som igjen styrker antagelsen om begrepsvaliditet 

(Coplan et al., 2004). Reliabilitetsanalyser av de to underskalaene gir en Cronbachs α på .86 

for sosial angst og .81 for sosial uinteresse i vårt utvalg. Begge delskalaer har dermed vist stor 

grad av indre konsistens (Pallant, 2016). 

Det er i denne studien valgt å se på betydningen av sosial angst og sosial uinteresse hver for 

seg. Det er mulig å se betydningen av sosial angst og sosial uinteresse samlet, som et mål på 

sosial tilbaketrekning, men de er behandlet som separate variabler i analysene i denne studien.  

2.4.3 Family functioning – familiefungering 

Familiefungering ble målt ved bruk av et spørreskjema der foreldrene ble bedt om å ta stilling 

til 13 påstander om familien og parforholdet. Spørreskjemaet er hentet fra Ontario-studien 

(Boyle et al., 1987; Offord et al., 1987). Spørsmålene dreier seg om beskrivelser av 

følelsesmessige forhold innen familien, om foreldrene opplever støtte fra hverandre, og 

hvordan de løser konflikter. «Vi blir enig om løsning på problemer,» er en av påstandene. 

Foreldrene fikk fire svaralternativer til hvert spørsmål, fra «helt enig» til «helt uenig». 

Svarene ble snudd i samme retning (noen ble reversert) på en fire-punkts skala. Det 

underliggende fenomenet betraktes og behandles som en kontinuerlig dimensjon, og tillater 

statistisk analyse av skårene deretter. Skåren 13 tilsvarer høyeste nivå av rapporterte 

problemer, mens skåren 52 tilsvarer ingen rapporterte problemer og god familiefungering. 

Lavere skåre enn 13 hos enkelte i utvalget, skyldtes at ikke alle spørsmålene ble besvart. Den 

indre konsistensen for måleinstrumentet for dette utvalget kan ansees som tilfredsstillende; 13 

spørsmål, Cronbachs α = .85 (Pallant, 2016). 

2.4.4 Språkferdigheter 

Barnas språklige ferdigheter ble vurdert av både foreldre og lærere på et spørreskjema, men 

kun lærernes vurdering ble benyttet i analysene i denne studien. De ble bedt om å ta stilling til 

følgende seks påstander med tilknyttet tallverdi: 1 = ”snakker ikke ennå,” 2 = ”snakker, men 

jeg forstår ikke hva han/hun sier,” 3 = ”snakker i ett-ords setninger,” 4 = ”snakker i to-tre-ords 
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setninger,” 5 = ”Snakker i nokså fullstendige setninger,” og 6 = ”snakker i lange og 

sammensatte setninger”. De seks påstandene dannet en seks-punkts skala, der verdien seks 

tilsvarer det høyeste språklige ferdighetsnivået. Høy skåre betyr altså bedre språkferdigheter 

enn lav skåre. Det underliggende fenomenet betraktes og behandles som kontinuerlig, og 

tillater statistisk analyse av skårene deretter. Spørsmålsskjemaet baserer seg på et 

måleinstrument som er utviklet for å kartlegge barns ekspressive språk (Dale et al., 2003). 

Lærernes og foreldrenes vurderinger korrelerte med r = .46, p < 0.01. Det tyder på en 

tilfredsstillende inter-rater-reliabilitet. Det var i tillegg en korrelasjon på r = .33, p < 0,1 

mellom lærernes vurdering av språkferdigheter og barnets alder. Det gir en indikasjon på 

måleinstrumentets validitet.  

 

2.4.5 Theory of Mind – barnas evne til perspektivtaking 

 

Barnas evne til perspektivtaking ble målt med to oppgaver. Oppgavene er utviklet ved 

Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo (Melinder et al., 2006), basert på «Maxi-

eksperimentet» (Wimmer & Perner, 1983) og «Smarties-eksperimentet» (Gopnik & 

Astington, 1988). De er ment å måle barns evnet til perspektivtaking; forståelse av at alle har 

sitt eget perspektiv og subjektive oppfattelse. Barns utvikling av denne «teorien om sinnet» 

(Theory of Mind) kan leses ut fra hvorvidt de kan forstå at andre kan handle ut fra en feil 

antagelse, fordi de ikke vet det samme som barnet selv vet.  

 

I den første oppgaven (ToM1) ble en lommebok og en tom melkekartong lagt foran barnet, 

som skulle svare på hvor det ligger penger. Mens barnet så på, la intervjueren pengene fra 

lommeboken inn i melkekartongen, og presenterte så en hypotetisk situasjon der barnet skal 

forestille seg at et annet barn kommer inn og skal svare på samme spørsmål. Barnets svar på 

hvor dette andre barnet ville svare at pengene ligger, ble kodet «riktig» eller «galt» ettersom 

barnet sa melkekartong eller lommebok.  

 

I den andre oppgaven (ToM2) ble barnet presentert for en godterieske som var fylt med 

tegnestifter. Før intervjueren fortalte barnet om tegnestiftene, skulle barnet fortelle hva 
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hun/han trodde esken inneholder. Etter at barnet fikk vite at det var tegnestifter i godteriesken, 

skulle hun/han fortelle hva et annet barn vil tro.  

 

Svarene ble plassert på en skala mellom en og tre, og ble kodet 1: klarte ingen av oppgavene, 

2: klarte én oppgave, og 3: klarte begge oppgavene. Lav skåre tolkes som mindre utviklet 

evne til perspektivtaking, mens høy skåre tolkes som større evne til perspektivtaking. De to 

oppgavene er tidligere funnet å korrelere med r = .50, p < .01, hvilket kan sies å være 

tilfredsstillende (Melinder et al., 2006). I utvalget i denne studien, fant vi en korrelasjon 

mellom de to oppgavene på r = .24, p < .01. Den målte evnen til perspektivtaking korrelerer 

også med alder, r = .48, p = .01, og med lærernes vurdering av barnas språkferdigheter, r = 

.26, p < .01. Det er i tråd med hva vi ellers vet om barns utvikling på disse områdene, og 

styrker en antagelse om testens reliabilitet og validitet.  

 

 

Hvordan kan vi bruke måleresultatene til å undersøke hvordan prediktorvariblene 

eventuelt henger sammen med barnas bestevennskap?  

Vi har én kvalitativ variabel, kjønn. Det kan være naturlig å velge en t-test for å undersøke om 

kjønn har en egen betydning som ligger til grunn for variasjonen i utvalget; eventuell 

betydning for antall bestevenner. 

Videre er det nyttig å gjennomføre en korrelasjonsanalyse for å få oversikt over bivariat 

samvariasjon mellom variablene.  

For å undersøke sammenhengen mellom prediktorvariblene og antall bestevenner, kan vi 

benytte multippel simultan regresjonsanalyse. Det avdekker ikke retningen på 

årsaksforholdene, men kan gjøre det mulig å vurdere unike effekter fra hver prediktorvariabel 

på antall bestevenner; den effekten som står igjen når vi kontrollerer for de andre 

prediktorvariblene. 
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3 Resultater 

 

3.1 Deskriptive analyser  

Ulike egenskaper ved utvalget er beskrevet i tabell 3 og figur 1 nedenfor.  

 

Tabell 3. Beskrivelse av utvalget og variablene som ble målt 

  N Minimum Maksimum Gjennomsnitt Std.avvik 

Antall 

bestevenner 
402 0 4 1,4 ,98 

Barnets alder i 

antall måneder 
378 21 77 56 13,28 

Språklige 

ferdigheter 
335 1 6 5,7 ,68 

Sosial uinteresse 355 4 18 9,7 3,11 

Sosial angst 

(sjenerthet) 
340 7 32 12,0 4,40 

Theory of Mind  399 1 3 1,9 ,85 

Familiefungering  354 4 52 44,7 5,76 

Valid N  281         

 

Det går frem av tabellen at lærerne i gjennomsnitt vurderer barnas språklige ferdigheter som 

nær maksimum; det vil si at de fleste barna snakker i nokså fullstendige setninger. Det går 

også frem at barna i gjennomsnitt oppga at de hadde 1,4 bestevenner.  
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Figur 1. Kjønn og fordeling av antall bestevenner 

 

Ut fra illustrasjonen i figur 1 er det tilsynelatende ikke store forskjeller mellom jentene og 

guttene i utvalget når det gjelder hvor mange bestevenner de oppga å ha.  
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3.2 T-test 

Tabell 4. T-test kjønnsforskjeller i antall bestevennskap 

 Jenter Gutter  

 N Mean SD N Mean SD p 

Antall 

bestevenner 

202 1,4 ,95 200 1,3 1,00 ,279 

 

 

Som det fremgår av tabell 4, fant vi ved t-test ikke signifikante (p<.05) forskjeller i 

gjennomsnittet blant jenter og gutter når det gjelder antall bestevennskap. Vi ser også av figur 

1 at fordelingen av antall bestevenner er tilnærmet lik for jenter og gutter. Det er ut fra denne 

studien og dette utvalget derfor ikke mulig å tolke kjønn som en betydningsfull faktor for 

hvorvidt barn danner vennskapsbånd.  
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3.3 Korrelasjonsanalyser  

 

3.3.1 Bivariat korrelasjonsanalyse  

 

Det ble gjort bivariate korrelasjonsanalyser for å utforske sammenhenger mellom variablene. 

Generelt sett var det liten til moderat korrelasjon mellom variablene (Cohen, 1988, s. 79-81). 

Tabell 3 viser korrelasjonskoeffisientene. Det var en signifikant og liten positiv korrelasjon 

mellom alder og antall bestevenner, r = .13, p<.05. Det var en signifikant og moderat positiv 

korrelasjon mellom språklige ferdigheter og alder, r = .33, p<.01. Korrelasjonen mellom språk 

og antall bestevenner var signifikant og positiv, men liten, r = .16, p<.01.  Det ble målt en 

signifikant og moderat positiv korrelasjon mellom alder og theory of mind, r = .48, p<.01. Det 

ble også målt en signifikant og liten positiv korrelasjon mellom språk og theory of mind, r = 

.26, p<.01. Det ble videre målt en signifikant og positiv, men liten korrelasjon mellom theory 

of mind og antall bestevenner, r = .14, p<.01. Det ble målt en signifikant, liten negativ 

korrelasjon mellom alder og sosial uinteresse, r = .14, p<.01. Likeledes var det en signifikant 

og negativ, men liten korrelasjon mellom sosial uinteresse og antall bestevenner, r = -.14, 

p<.01. Det var også en signifikant, svak negativ korrelasjon mellom theory of mind og sosial 

uinteresse, r = -.13, p<.05. Familiefunksjon og sosial angst/sjenerthet viste en svak men 

sigifikant negativ korrelasjon, r = -.15, p<.01. Disse to variablene viste imidlertid ingen 

signifikant samvariasjon med noen av de andre målte variablene.  

 

Variabelen alder hadde en statistisk signifikant sammenheng med både språk, theory of mind 

og sosial uinteresse, som igjen viste signifikant sammenheng med utfallsvariabelen antall 

bestevenner. Alder korrelerte også signifikant med antall bestevenner på en direkte måte.  

Alder var altså en av de variablene som hadde sammenheng med utfallsvariabelen, men den 

største sammenhengen var mellom theory of mind og alder, og språk og alder.  

 

Kjønn viste ingen signifikant korrelasjon med de andre variablene.  
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Tabell 5. Korrelasjoner mellom antall bestevenner og prediktorvariablene i studien 

 

 

Antall 

bestevenner Barnets alder Kjønn 

Språklige 

ferdigheter 

Sosial 

uinteresse  Sosial angst  

Theory of 

Mind 

Antall bestevenner -       

Barnets alder ,13* - 
     

Kjønn -0,05 -0,02 - 
    

Språklige ferdigheter ,16** ,33** -0,08 - 
   

Sosial uinteresse  -,14** -,14** 0,07 -0,04 - 
  

Sosial angst (sjenerthet)  -0,02 0 0 -0,03 0,02 - 
 

Theory of Mind ,14** ,48** -0,06 ,26** -,13* 0 - 

Familiefunksjon 0 -0,06 -0,01 0,07 0,01 -,15** -0,01 

*p < ,05. **p < ,01.  
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3.4 Regresjonsanalyse  

Korrelasjonsanalyser gir ikke mulighet til å forklare hvor mye av den forklarte variansen i 

antall bestevenner som gis av de språklige, kognitive og sosiale variablene hver for seg. 

Regresjonsanalyser for å undersøke hvor mye av variansen i antall bestevenner som kan 

forklares av variansen i prediktorvariablene ble derfor neste skritt. Simultan multippel 

regresjonsanalyse ble valgt for å kunne si noe om hvorvidt alder, kjønn, språk, sosial 

tilbaketrekning (henholdsvis sosial uinteresse og sosial angst), perspektivtaking og 

familiefunksjon kan forklare varians i antall bestevenner, og dessuten eventuelle unike 

effekter når vi kontrollerer for effektene av de øvrige variablene.  

 

Tabell 6. Resultater fra simultan multippel regresjonsanalyse for sammenhengen mellom 

antall bestevenner og prediktorvariablene  

 

   Variabel B SE (B) Beta 

Alder ,002 ,005 ,029 

Kjønn -,028 ,115 -,015 

Språklige ferdigheter ,323 ,111 0,19** 

Sosial uinteresse -,035 ,019 -,110 

Sosial angst  -,005 ,013 -,022 

Theory of Mind  ,011 ,079 ,010 

Familiefunksjon -,002 ,010 -,015 

      R2                                                            .06 

**p < 0.01 

 

En multippel simultan regresjonsanalyse med alle de inkluderte variablene viste kun 

signifikans for språk som prediktor for antall bestevenner. 

 

 



21 
 

4 Diskusjon 

Formålet med denne oppgaven er å lære mer om barns bestevennskap. Studien forsøker 

å utforske faktorer som kan bidra til at barn greier å knytte vennskapsbånd – få spesielle 

bestevenner – i barnehagen. Hvorfor blir de bestevenner med hverandre? Det er et forsøk 

på å utforske eventuelle sammenhenger mellom bestevennskap og alder, kjønn, språk, 

sosiale preferanser (sjenanse, sosial uinteresse), perspektivtaking (theory of mind), og 

familiefunksjon. Resultatene indikerer flere mulige bidrag, og fremhever også 

betydningen av språk. Funnene krever nærmere forklaring og refleksjon rundt hvordan 

de kan tolkes og eventuelt brukes videre.  

 

Bivariate sammenhenger 

Fra korrelasjonsanalysene har vi funnet bivariate sammenhenger mellom flere av 

forklaringsvariablene og bestevennskap. De ulike forklaringsvariablene samvarierer også 

delvis signifikant (p<.05) med hverandre. Det er som ventet at alder korrelerer positivt med 

både perspektivtaking, sosial interesse og språk; kognitive, sosiale og språklige ferdigheter 

utvikler seg mye gjennom tidlige barneår. Det er også rimelig å vente at de minste barna har 

færre bestevennskap enn de eldre barna, slik det går frem.  

Kjønn og kjønnsforskjeller kan være kontroversielt og får ofte oppmerksomhet. I vår studie 

er det ikke funnet signifikante kjønnsforskjeller for noen av variablene. Det kan i seg selv 

være interessant, fordi det ofte legges vekt på at jenter og gutter har ulike ferdigheter og 

egenskaper allerede fra tidlig alder, blant annet når det gjelder sosiale ferdigheter (Meland 

& Kaltvedt, 2017). I dette utvalget synes det å være grunnlag for å si at de individuelle 

forskjellene er større enn eventuelle kjønnsforskjeller.  

Sosial angst korrelerer signifikant med rapporterte problemer i familiefungering. En slik 

sammenheng fremstår ikke unaturlig, med tanke på at problemer i hjemmet antas å ha stor 

betydning for barns utvikling og psykososiale tilpasning.  
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Hverken sosial angst eller familiefungering korrelerer signifikant med antall bestevennskap, 

eller med noen av de andre variablene. Det kan stilles spørsmål om det kan skyldes 

måleinstrumentenes validitet, til tross for at det er vist gode måleegenskaper ved Family 

Functioning Scale og Child Social Preference Scale i andre sammenhenger. Det er heller 

ikke mulig å utelukke upresise målinger i forbindelse med hvordan foreldrene ble instruert 

eller forstod spørreskjemaene. 

Sosial uinteresse korrelerer signifikant negativt med antall bestevenner, på samme måte som 

sosial uinteresse avtar med stigende alder. Begge deler kan virke naturlig, og er forenlig 

med de fleste observasjoner om at små barn ofte er mindre aktive i kontakten med andre 

barn.  

Perspektivtaking (therory of mind) korrelerer signifikant postitivt med alder. Det er snakk 

om en kognitiv ferdighet som utvikler seg i løpet av barnehagealder, og det fremstår derfor 

ikke overraskende. Det er heller ikke uventet at den sosiale interessen øker sammen med 

evnen til perspektivtaking, fordi de minste barna i denne aldersgruppen ikke kan ventes å ha 

samme kognitive ferdigheter og sosiale aktivitetsnivå. Det samme gjelder for språklige 

ferdigheter, som også forutsetter kognitiv modning. Disse viser alle signifikant positiv 

korrelasjon med evne til perspektivtaking. Evne til perspektivtaking korrelerer altså 

signifikant positivt med både alder, sosial interesse og språklige ferdigheter. Det er verdt å 

merke seg at det faller sammen med en signifikant positiv korrelasjon med antall 

bestevenner i vår studie. Det er også støtte i tidligere forskning for å anta at barns 

språkferdigheter og evne til perspektivtaking påvirker hverandre gjensidig (Cutting & 

Dunn, 1999). Det kan tolkes på ulike måter. Det finnes lite støtte i forskning for en tolkning 

om at evne til perspektivtaking bedrer språklige ferdigheter. Derimot er det blitt foreslått at 

språklige ferdigheter er til hjelp når barna skal tolke og løse oppgavene som inngår i 

målingen av perspektivtaking. Språkets betydning for utvikling av kognitive ferdigheter er 

også vektlagt innen Lev Vygotskijs sosialkonstruktivistiske teori (Vygotsky, 1987; von 

Tetzchner, 2001, s. 31-32).   
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Unike effekter 

Den multiple regresjonsanalysen viste unik effekt på antall bestevennskap for én av 

variablene: Barnas språkferdigheter predikerte antall bestevenner statistisk signifikant. 

Multippel simultan regresjonsanalyse på dataene i denne studien finner ikke slike unike 

effekter fra noen av de andre variablene.  

Det kan tenkes flere mulige grunner til at hverken alder, kjønn, sosiale preferanser, sosial 

angst, sosial uinteresse, perspektivtaking eller familiefunksjon viste slik unik effekt som 

språk gjorde. Én mulig forklaring er selvfølgelig at de ikke har særlig betydning for barns 

bestevennskap. Den forklarte variansen for de inkluderte prediktorvariablene er til sammen 

kun 6 %. Da etterlates svært mye av forklaringen til andre og kanskje helt urelaterte 

faktorer. Det er imidlertid mulig at det finnes andre forhold og svakheter ved denne studien 

som gjør at faktorstyrken til flere av de inkluderte prediktorvariablene blir svakere enn 

forventet. Studien dreier seg om små barn, og i en alder der egenrapportering er vanskelig. 

Det er derfor nødvendig å benytte seg av komparenter som foreldre og lærere som 

informanter om barna. Det åpner opp for flere usikkerheter i vurderingene og potensielle 

målefeil. Det bakenforliggende fenomenet blir mindre tilgjengelig for måling.  

Det er også tenkelig at språk medierer effekten av noen av de andre variablene som ikke 

lenger viste statistisk signifikant sammenheng med bestevennskap; når det samtidig ble 

kontrollert for språk.  

I spørreskjemaet om familiefungering ble foreldrene blant annet bedt om å oppgi om bruk 

av alkohol var en kilde til uenighet i familien. De ble også bedt om å svare på hvorvidt 

det var uro i familien, og om familien unngikk å snakke om bekymringer. Dette kan 

oppfattes som sensitive temaer, og spørsmålene kan oppleves ubehagelige og vanskelige 

å svare på.  Det er ikke utenkelig at den rapporterte familiefunksjonen kommer noe bedre 

ut enn det objektivt sett er grunnlag for, fordi foreldrene ikke har ønsket å gi inntrykk av 

at familien har problemer på områder som kan oppfattes som skambelagte. Det er viktig 

at dataene fra spørreskjemaene behandles anonymt, slik at foreldre svarer så ærlig som 

mulig. Selv om foreldrene oppfatter spørreskjemaene som betryggende anonymisert, kan 

det være vanskelig å gi presise svar dersom det dreier seg om spesielt følsomme og 

personlige temaer. Problemer i hjemmet kan ofte være nettopp dét.  



24 

 

Det gir begrensninger i målbar variasjon at den gjennomsnittlige rapporterte 

familiefungeringen ligger såpass høyt på skalaen, med liten spredning. Det er ofte tilfelle 

når en måler relativt sjeldne fenomener i normalpopulasjoner (Jager et al., 2007). 

Det kan tenkes et stort antall – nærmest uendelig – andre variabler enn alder, kjønn, språk, 

sosiale preferanser (sjenanse, sosial uinteresse), perspektivtaking (theory of mind) og 

familiefunksjon, som kan tenkes å ha betydning for bestevennskap, og som ikke kom med i 

denne studien. Faktorer som intelligens og psykologisk modenhet er ikke tatt høyde for i 

denne studien på dette utvalget. I et annet utvalg ville det kanskje vært nyttig også å ta 

hensyn til etnisk sammensetning; dette utvalget er nær etnisk homogent. Andre faktorer 

som kan ha betydning for bestevennskap og som en kan tenke seg kunne ha påvirket 

svaret, er for eksempel hvor barna bor, hvilke fritidsinteresser de har og hvilke 

fritidsaktiviteter de deltar i. Det er ikke mulig å utforske alle potensielle sammenhenger i 

en enkelstudie, og det begrenser også hvor nøyaktig det er mulig å bestemme de 

sammenhengene som blir undersøkt i studien.  

 

Språk 

Det bør også bemerkes at måleinstrumentet for språk er relativt enkelt, at det kun måler 

ekspressive språkferdigheter, og at det ikke er egnet til å fange opp alle nyanser i barnas 

språkferdigheter. Resultatene viser også at lærerne i gjennomsnitt vurderer barnas 

språkferdigheter som ganske nær måleskalaens maksimum (takeffekt).  Det er med andre 

ord begrenset empirisk varians i språkferdigheter i utvalget i denne studien, og det kan 

påvirke hva som er mulig å måle også av prediktorvariablenes eventuelle effekt.  

 

Det er naturligvis også vanskelig å utelukke at barnas språkferdigheter blir påvirket av hvor 

mange venner de har, og av kvaliteten på disse vennskapene. Det er mulig å tenke seg at 

barn som har flere bestevenner også utvikler bedre språk som følge av samspillet med 

bestevennene. Eventuelle årsaksforhold (kausaliteten) er derfor ikke mulig å bestemme 

entydig.  
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Likevel har de innsamlede dataene gitt oss et funn som er mulig å studere nærmere.  

Hvis vi går ut fra at språkferdigheter har en direkte betydning for hvorvidt barn får til 

samhandling med jevnaldrende – slik denne studien antyder – kan det være grunn til å mene 

at psykologer med fordel kan vektlegge språkferdigheter når de behandler barn som 

opplever sosiale, emosjonelle og psykiske problemer. Arbeid med språkferdigheter har 

tradisjonelt blitt overlatt til andre disipliner enn de som psykologer vanligvis befatter seg 

med i arbeidet med barn og unge. Sosial støtte fra jevnaldrende har betydning for barns 

helse og hvordan de er rustet til å tåle belastninger på andre områder av livet (Graber et al., 

2016). Sakyi et al. (2015) har funnet sammenheng mellom psykiske problemer i 

ungdomsårene og bestevennskap i tidlige barneår. I den grad språkferdigheter er med på å 

bestemme i hvilken grad barn greier å knytte bestevennskap og skaffe seg sosial støtte fra 

jevnaldrende, er det grunn til å spørre om gode språkferdigheter er en grunnleggende 

forutsetning for barns sosiale og psykiske helse. Det kan i alle fall være snakk om en 

beskyttende faktor som er lett å ta for gitt.  

 

Styrker og svakheter ved studien 

Studien er tydelig avgrenset med tanke på variabler og metode. Det gir også begrensninger i 

hvor ambisiøs det er mulig å være med tanke på hvor mye som er mulig å forklare av hva 

som bidrar til barns bestevennskap. Forklaringsvariansen til de sju variablene i denne 

studien er ifølge regresjonsanalysen vår kun 6 % av hele variansen i antall bestevenner. Det 

er naturlig å spørre hva som kan forklare de resterende 94 %. 

Utvalget har flere sterke sider, som at det inkluderer alle barnehagene i to kommuner. Det er 

også relativt mange barn, og de spenner over hele barnehagealderen. Det er likevel færre i 

de laveste aldersgruppene, noe som reflekterer at det er færre av de minste barna som går i 

barnehage. Det er en stadig pågående utvikling at flere og flere barn i både ett- og 

toårsalderen begynner i barnehage. Likevel skjer det en større grad av seleksjon i denne 

aldersgruppen, der barn som har mødre med høyere utdannelse og inntekt oftere har små 

barn i barnehage (fedrenes inntekt er ikke studert på samme måte). Dette kan variere 

mellom ulike kulturer og samfunn (Borge et al., 2004). Utvalget er har derfor begrensninger 
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med tanke på generalisering til alle barn i samme aldersgrupper i Norge, og enda mer til 

andre land med annen organisering av arbeidsliv, familieliv og barnehager. I tillegg kommer 

at nær alle barna (med fem unntak) i denne studien er såkalt etnisk norske; det er lite innslag 

av etnisk mangfold. Dette er ikke representativt for store deler av verden, og heller ikke for 

alle deler av Norge. Det kan derfor være nødvendig å være forsiktig med å generalisere 

funnene uten å problematisere eventuell betydning av sammensetningen av barnegruppen. 

Det er nær unikt ved denne studien at den involverer små barn – fra to års alder – som 

informanter, og slik gir dem en egen stemme. Det kan sies å ha en verdi i seg selv. 

Det er en takeffekt i utvalget vårt som gjør at det vanskeligere å benytte denne studien til å 

styrke antagelsen om at språkferdighetenes betydning. Det språklige nivået blant barna i 

utvalget er såpass høyt at det er mindre variasjon enn ønskelig når en skal undersøke 

effekten av ulike språkferdigheter på de andre variablene, og på bestevennskap. Det kan 

likevel være grunn til å foreslå flere studier, og til å anta at det er verdt å undersøke om 

språk er så viktig for barns vennskap som det kan synes å være for utvalget i denne studien.  

Språkferdigheter er noe barnehager, pedagoger og psykologer kan påvirke på en relativt 

direkte måte. Samtidig som det er viktig å ha oppmerksomhet mot mange andre, ulike 

bekymringer knyttet til barns omsorg, det være seg symptomer på psykiske og fysiske 

helseproblemer eller sosiale problemer i hjemmet, er språk ofte en ganske tilgjengelig og 

direkte påvirkelig ressurs som kan bidra til å styrke barns resiliens.  

Barna ble bedt om å navngi opp til fire bestevenner, og kunne også peke dem ut på bildene. 

Begrensningen i antall kan tenkes å påvirke spredningen og variasjonen i antall bestevenner. 

En grunn til å begrense antall bestevenner til fire, var å gjøre det enklere for barna å skille 

mellom tilfeldige lekekamerater og de som de hadde et mer spesielt forhold til. Det er for 

eksempel tenkelig at noen barn kunne ønske å oppgi alle lekekamerater, og det kunne 

redusert målets validitet. Det kan også diskuteres om så små barn som finnes i dette utvalget 

kan ha bestevennskap på samme måte som vi forbinder med større barn; tradisjonelt har det 

vært mindre oppmerksomhet viet til de minste barnas vennskapsrelasjoner. Det er uansett 

ikke unaturlig å tenke at antall bestevenner er noe som er mer begrenset enn antall vennskap 

generelt, og det kan være med på å rettferdiggjøre en slik grense på fire. Noen vil mene at 
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bestevennskap per definisjon er begrenset i antall, selv om det er vanskelig å sette noen 

absolutt grense. De innsamlede dataene tyder imidlertid på at grensen på fire ikke har hatt 

svært stor betydning for målingen, med tanke på at det er svært få barn som har oppgitt flere 

enn tre bestevenner, og på gjennomsnittet på 1,3 bestevenner.  

Det er noen barn i studien som ikke har nominert noen bestevenn. Det er mulig å tenke seg 

ulike årsaker til at noen barn ikke nominerer en bestevenn, blant annet forhold knyttet 

prediktorvariablene i denne studien. Det er også mulig å tenke seg at barnas evne til å 

besvare spørsmålet kan spille inn. Slik kan barnas språkferdigheter tenkes å spille direkte 

inn på målingen av bestevennskap, samtidig som språkferdigheter også har betydning for 

barnas evne til å kommunisere med andre barn; potensielle bestevenner. Ved at barna fikk 

mulighet til å peke ut venner på bilder, ble det forsøkt kontrollert for betydningen av 

ekspressivt språk. Uansett fortjener disse barna oppmerksomhet, og det er naturlig å foreslå 

flere studier som fokuserer på årsaker til at noen barn faller utenfor sosialt, og på 

konsekvenser for disse barna. Vi vet ikke tilstrekkelig om hva det betyr for den videre 

utviklingen deres.  

Det er en styrke ved denne studien at det er et relativt stort og populasjonsbasert utvalg. Det 

er også en fordel at barnas fungering vurderes fra flere ståsteder, der både barna selv, 

lærerne og foreldrene er med på å fylle ut et nyansert bilde av barnets fungering. Variasjon i 

metode har betydning for å få et dekkende bilde av betydningen vennskap har i barns liv. 

Selv om det er utfordrende å bruke små barn som informanter, var det svært verdifullt at 

barna selv kunne være informanter om hvilke bestevenner de hadde. Sammenholdt med 

informasjonen gitt av foreldre og lærere, kunne barnas eget perspektiv få en stemme i 

studien. Det har også vært nyttig å kunne bruke måleinstrumenter som er testet tidligere og 

som er veletablerte, og som dermed har bidratt med kjente psykometriske egenskaper.  

Det er mange mulige kilder til unøyaktige målinger når små barn brukes som informanter. 

Det var bare mulig å vise barna bilder av andre i samme barnehage, og det begrenset 

målingen til bestevennskap i samme barnehage. Det er tenkelig at noen barn har sine 

bestevenner på andre arenaer enn barnehagen. Disse barna kan bli plassert i gruppen med 

barn uten bestevenner, uten at det nødvendigvis er dekkende for andre sosiale situasjoner 

enn barnehagen. Det er også mulig at enkelte barn ikke rapporterte bestevenner i 
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barnehagen fordi de er nye i barnehagen, og derfor ikke har rukket å bli tilstrekkelig kjent i 

nye omgivelser. Det vil for eksempel være en rimelig forklaring når barn flytter eller bytter 

barnehage av andre grunner. Det er ikke kontrollert for dette i denne studien.  

Det er uklart hva det er ved barnas språkferdigheter som er med på å påvirke 

bestevennskap. Det er også uklart hvordan de andre variablene som korrelerer signifikant 

med bestevennskap, henger sammen med språkferdigheter. Her kan det finnes 

interaksjonseffekter som er mulig å undersøke nærmere. For å finne flere svar er det 

nødvendig å undersøke barns språkferdigheter med flere instrumenter, og sammenholde 

med mål på bestevennskap.  

Fordi ikke alle barna i gruppen eller i barnehagen er med i studien, er gjensidig 

bestevennskap vanskelig å beregne. Det er en svakhet som er vanskelig å kompensere for 

eller planlegge for også i fremtidige studier.  

Det kan også være hensiktsmessig å undersøke kvaliteten på barnehagene nærmere: For 

eksempel antall ansatte i forhold til antall barn, fordeling av gutter og jenter og 

aldersgrupper, størrelse og kvalitet på arealet innendørs og utendørs. Det er også 

interessant å kjenne mer til samarbeidsrutinene i barnehagen, spesielt mellom pedagogene 

og foreldrene. Det har betydning for foreldrenes mulighet til å følge opp barnas 

utfordringer i barnehagen at pedagogene som observerer barna, kan gi informasjon og råd. 

Foreldre som har barn med språkvansker og/eller med å få venner, kan for eksempel ha 

nytte av oppdateringer når de henter barna i barnehagen. Det kan i den sammenheng være 

nyttig å kartlegge systematisk og grundig hvordan barnehage – og øvrig apparat rundt små 

barn – fanger opp og følger opp barn som har problemer med språk og med å få venner.  

 

Mulige implikasjoner av funn – tanker om videre forskning  

Årene i barnehage, fram til skolestart, er med på å forme barns utvikling og retning, og kan 

være en avgjørende periode for å forebygge skjevutvikling. Forskning på beskyttende 

faktorer kan bidra til å forstå mer om hva som hjelper barn når de skal tilpasse seg sosialt, 

psykologisk og akademisk til de utfordringene de møter under oppveksten. Det er et mål å 

forstå sammenhengene mellom disse faktorene og hvordan de over tid bidrar til å redusere 
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psykiske helseplager. Dette inngår som en viktig del av forskning på resiliens. Forståelse av 

hva som virker som beskyttende faktorer, forhold i barns liv som styrker deres resiliens, kan 

gi muligheter til å sette inn forebyggende innsats og intervensjoner hos spesielt utsatte eller 

sårbare barn. Denne studien antyder at språkferdigheter har betydning for utvikling av nære 

relasjoner til jevnaldrende, bestevennskap. Nære venner som gir sosial støtte er vist å ha 

betydning for resiliens og god psykisk helse.  

 

Konklusjon  

Denne studien har hatt som mål å forstå mer om hva som bidrar til at barn kan knytte 

vennskap og få bestevenner i barnehagen. Det er funnet sammenhenger mellom flere av 

variablene vi har undersøkt og bestevennskap, langt på vei i tråd med forventninger til hva 

som rimeligvis kan ha betydning. Språk har skilt seg ut, ved å være den eneste av 

prediktorvariablene i denne studien som viser et unikt bidrag til bestevennskap. Den 

forklarte variansen er liten, og det er grunn til å etterlyse forskning på andre faktorer som 

bidrar til at barn kan knytte bestevennskap. Ut fra denne studien kan det likevel 

argumenteres for at språkstøtte allerede nå trekkes fram som en prioritert intervensjon når 

barn opplever utenforskap eller venneløshet i barnehagen. Her er det naturlig at barnehage 

og det psykologisk-pedagogiske støtteapparatet også aktivt inkluderer (begge) barnas 

foreldre og familieressurser, både i kartlegging av barnas sosiale og språklige utfordringer 

og i intervensjoner for å bedre barnas fungering på disse områdene.  

 

Det er behov for ytterligere forskning på barns vennskap i tidlig alder, fordi læring og 

utvikling knyttet til symmetriske relasjoner tidlig i livet gir grunnlag for sosial kompetanse 

som hjelper barna til å takle nye utfordringer i nye omgivelser og i nye relasjoner gjennom 

oppveksten. Det er også behov for forskning på betydningen språkferdigheter har for barn i 

tidlig alder, særlig fordi dette i liten grad er blitt forsket på tidligere. Det er naturligvis et 

mål i seg selv å forstå hvorfor noen barn ikke har nære symmetriske relasjoner, bestevenner, 

og dessuten hvilke intervensjoner som kan forebygge negative følger for de barna som i 

tidlig alder viser tegn til ikke å mestre det sosiale samspillet med jevnaldrende. Hvis denne 

studien kan utlede noen konklusjon, er det kanskje at barnas språklige forutsetninger for å 
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bli forstått av jevnaldrende bør gis oppmerksomhet. Små barn kan også trenge en egen 

stemme når de møter en barnehage som stiller krav til sosial mestring. Det er ikke mulig å 

trekke bastante konklusjoner, fordi det fremdeles mangler empirisk grunnlag fra forskning 

på vennskapsrelasjoner i denne aldersgruppen til å ha noen oversikt over hva som er de 

mest betydningsfulle årsakene og følgene forbundet med barnas evne til å få bestevenner i 

tidlig alder. Forhåpentligvis kan denne studien brukes som inspirasjon til videre utforsking 

av barns utfordringer i det sosiale samspillet i barnehagen. 
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