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Sammanfattning 
 

Leken är en viktig del i den dagliga verksamheten på förskolan. Leken stimulerar fantasi, 

inlevelse, kommunikation och är ett medel att utveckla social kompetens, därför är det viktigt 

att det bedrivs forskning om detta.  

Syftet med denna undersökning är att studera vilka barn treåringarna väljer att leka med när 

det inte är någon planerad verksamhet på förskolan och de själva får välja vad och med vem 

de vill leka. Sker barnens kamratval utifrån ålder, kön, bakgrund eller barnets status i 

barngruppen? 

Studien baseras på en observation genomförd på en förskola med en utvidgad syskongrupp 

dvs. en avdelning med barn mellan ett och fem år. I och med denna organisationsform finns 

förutsättningarna för att studera hur barnen väljer kamrater efter såväl ålder som kön. Totalt 

har observationerna ägt rum vid fyra tillfällen, en halvtimme åt gången. Studien är baserad på 

ett av dessa tillfällen. Observationen har ägt rum under ett tillfälle med ”fri lek” dvs. när 

barnen själv fått välja vad och med vem de vill leka. Under observationen närvarade fem 

flickor och fem pojkar i åldrarna ett till fem år. Fyra av barnen var tre år, tre flickor och en 

pojke. Observationen är genomförd med hjälp av två videokameror som var riktade åt olika 

håll för att kunna dokumentera hela rummet. Videoinspelningarna har analyserats och 

resultaten har dokumenterats i tabeller.  

Den tidigare forskningen visar att barnen gärna leker med barn av samma kön, samt att åldern 

inte har så stor betydelse för val av kamrat. Det handlar mer om var barnen befinner sig i 

utvecklingen än om deras ålder. Denna studies resultat visar att barnen leker med barn av 

samma kön likväl som med barn av motsatt kön. Den visar också att barnen leker med barn 

oavsett ålder. Detta betyder att studiens resultat både tyder på likheter och skillnader mot 

tidigare forskningen.  

Tre av studiens fyra treåringar skiljer sig lite från den fjärde treåringen. De tar inte kontakt 

med och/eller blir inte kontaktad av andra barn så ofta som den fjärde treåringen blir. 

Kontaktskapandet ser alltså lite olika ut hos dessa fyra treåringar. Detta är intressant och 

frågan är vad det kan bero på. Kan det möjligtvis kan bero på barnets status i barngruppen? 

 

 

Nyckelord: barns lek, förskola, kamratrelationer, kamratval, utvidgad syskongrupp
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Inledning 
Leken har en väldigt central roll i förskolan, och är en viktig del i den dagliga verksamheten. I 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, står det: ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. 

Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla 

verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 

inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta 

och lösa problem.” (Lpfö 98 s. 6) Eftersom att leken är så viktig för barns utveckling, har vi 

valt att studera lek utifrån treåringars perspektiv.  

Med tanke på detta har vi valt att undersöka vilka barnen väljer att leka med utifrån ålder, 

kön, bakgrund och status. Vi har valt att göra denna studie i en utvidgad syskongrupp, med 

barn mellan ett och fem år på avdelningen, för att få möjlighet att se hur barn i olika åldrar 

interagerar. Vi har inriktat oss på ”mellanbarnen”, dvs. treåringarna på avdelningen eftersom 

de varken är stora eller små utan någonstans mittemellan. Vilka väljer de att leka med?  

Bakgrund 
Under vår tid på lärarutbildningen har vi ofta hamnat i diskussioner om den utvidgade 

syskongruppen, dvs. en grupp med barn mellan ett och fem år som går tillsammans på samma 

avdelning. Vissa som vi diskuterat med på utbildningen, till exempel blivande förskollärare, 

yrkesverksamma förskollärare och adjunkter på högskolan osv. anser att ettåringar lär och 

utvecklas bättre i en utvidgad syskongrupp, eftersom de har större barn att se upp till. Andra 

är mer skeptiska och ställer sig frågan hur verksamheten konstrueras på ett sådant sätt att alla 

olika åldrar får vad de behöver när åldrarnas spridning är så stor. Det som tilltalar ettåringarna 

är alldeles för lätt för femåringarna och det femåringarna behöver, klarar oftast inte 

ettåringarna av. En fråga som då kan ställas är: var hamnar treåringarna i den utvidgade 

syskongruppen? Är de små eller stora barn? Och vilka väljer de att leka med när de själva får 

välja aktivitet och lekkamrat? 

Lagrell (1991) skriver om en förskola som arbetar med åldersindelade avdelningar. 

Personalen på förskolan menar att vissa bitar av verksamheten i förskolan fungerar bättre i 

åldersindelade grupper. Samlingen är en sådan punkt, tycker personalen. Samlingar som 

passar ettåringar ger inte tillräckligt mycket utmaning för femåringar, och har man en 

gemensam samling i en utvidgad syskongrupp så måste man lägga nivån där de flesta kan 

hänga med. Ofta blir den nivån vid ”den minsta gemensamma nämnaren”, ettåringarna, och 

då blir det lätt tråkigt för de äldre barnen. 

Även Bruun (1981)  menar att det inte är rimligt att en treåring och en sexåring alltid ska 

kunna vara intresserade av samma saker, eftersom de har kommit olika långt i utvecklingen 

och att de vissa tider på dagen rimligtvis måste få syssla med olika ämnen. Vidare skriver 

Bruun att man kan arbeta på ett sätt som växlar mellan åldersblandade och åldersindelade 

grupper. Kanske måste inte de minsta sitta kvar ända till slutet i en aktivitet om de inte orkar, 
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då kan de gå iväg och göra något annat. Detta sätt, menar Bruun, bidrar till att de äldre barnen 

kan få känna tillfredställelsen över att göra färdigt det de har påbörjat, och de yngre barnen 

behöver inte bli betraktade som att de förstör för de andra.   

Sundell (1995) pekar på forskning som också tyder på att det snarare finns fler nackdelar än 

fördelar med åldersblandade grupper i förskola såväl som skola. Enligt honom visar 

undersökningar på att utvidgade syskongrupper försvårar upptäckt av utsatta barn, samt i viss 

mån hindrar social och känslomässig utveckling.  

 

Disposition 
Arbetet är upplagt på följande sätt: i kapitel 2 går vi igenom tidigare forskning som finns 

inom området som arbetet berör. Kapitlet tar upp frågor som ålderns, könets, barnets 

bakgrunds och barnets status betydelse för valet av kamrat. I slutet på detta kapitel preciseras 

studiens syfte och frågeställningar. Kapitel 3 beskriver vilken metod vi har valt och hur det 

har gått till med datainsamling och bearbetning av materialet. Kapitel 4 innehåller resultatet 

av studien där vi presenterar hur fyra treåringar interagerar med de andra barnen under 

observationen. Avslutningsvis i kapitel 5 diskuterar vi studiens resultat och kopplar det till 

den tidigare forskningen. Där diskuteras också förslag på vidare forskning inom ämnet. 

Tidigare forskning 
I detta kapitel redovisas tidigare forskning inom vår studies område. Huvudområdena för 

forskningen är uppdelade i olika avsnitt. Det första avsnittet handlar om vad åldern kan ha för 

betydelse i valet av kamrater. Detta följs av ett avsnitt som behandlar könets betydelse vid 

kamratval. Barnets bakgrund och status på förskolan följer sedan. Tillsist kommer en 

sammanfattning av den tidigare forskningen. 

Litteratursökning 
För att finna relevant litteratur till studien använde vi oss av nyckelord och sökte i databaser. 

Vi har sökt i databaserna Higgins, Libris, ERIC och PsycINFO. Därefter har vi gått igenom 

våra träffar och undersökt de artiklar och böcker som varit relevanta och intressanta utifrån 

vårt ämne.  

Ålderns betydelse för val av kamrat 
Åldern kan vara en faktor som påverkar vilka lekkamrater som väljs på förskolan. Williams, 

Sheridan & Pramling Samuelsson (2000) refererar Åberg Bengtsson som i en studie visar att 

barn i åldersblandade klasser i skolan väljer att samarbeta först med barn av samma ålder, 

därefter med barn av samma kön. En rapport från USA (Ellis, Rogoff, & Cromer, 1981) visar 

dock ett annorlunda resultat. Där har de undersökt olika barngrupper för att få en inblick vilka 

åldrar som leker tillsammans. Undersökningen har gjorts på ca 400 barn mellan ett och tolv 

år. När forskarna tittade på resultatet av alla observationerna såg de att barnen lekte med 

jämnåriga i bara 6 % av observationerna. Däremot lekte de med barn med stor åldersskillnad, 
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mer än två års skillnad, i 30 % av observationerna. Dessa siffror ändrades när de tittade på 

olika åldersgrupper för sig. Exempelvis var det ingen 1-2 åring som lekte med barn i samma 

ålder, medan 13 % av 11-12 åringarna hade jämnåriga kamrater. Vår slutsats av detta är att 

det verkar som att vikten av att ha jämnåriga kamrater ökar i takt med barnets egen ålder. 

Detta kan ha att göra med att grupperna i skolan är åldersindelade och att barnen som går i 

skolan därför väljer att leka med barn i samma ålder i större utsträckning än de yngre barnen.  

Enligt Hwang (1992) har dock även små barn utbyte av varandra. Redan vid tvåårsålder lär 

sig barnen av samspel med jämnåriga, vilket de inte kan lära sig i samspel med vuxna eller 

äldre barn. Hwang (1992) citerar Rubenstein & Howes när han skriver: ”Forskning pekar 

alltså på att små barns sociala förmåga främjas av kontakter med jämnåriga, och att det är 

viktigt med stabila kamratkontakter.” (Hwang, 1992 s. 143) Han menar dock inte att en god 

kontakt med äldre barn är onödig, snarare är en trygg kontakt till äldre barn och vuxna viktig 

för att barnen skall utveckla en positiv inställning till umgänge med andra. Vår tolkning av 

detta är att barn mår bra av och utvecklas i samspel med barn i olika åldrar. Wehner Godée 

(1995) beskriver att åldern inte har så stor betydelse, utan att det huvudsakliga för barnen är 

att de är i samma utvecklingsfas. Även Lamer (1991) anser att vi bör ta mer hänsyn till 

barnets utveckling än till barnets ålder. I Lamers beskrivning av barnens sociala förmåga 

framgår att social utveckling och individuell utveckling är parallella processer.  

Treårsåldern är en utvecklingsfas där mycket händer. Wehner Godée (1995) påstår att barn i 

treårsåldern börjar uppfatta sig själv som människa bland andra människor. I sin avhandling 

beskriver Jonsdottir (2007) att treåringarna ofta uppfattas av pedagoger som självsäkrare än 

barn i äldre åldrar. De är mer impulsiva och livligare och uppfattas som lynnigare. Treåringen 

visar sällan goda kommunikativa och pro-sociala färdigheter dvs. att vara empatiska och tänka 

på andra istället för sig själv. Även Spencer Pulaski (1982) är inne på samma linje och 

framhåller att Piaget
1
s forskning om det lilla barnets tänkande visar att det lilla barnet ser ett 

medvetande hos alla livlösa ting och gärna vill styra över dessa. Barnet tror att de kan befalla 

och styra över allt i hela världen och detta gör att treåringar oftast missuppfattas och anses 

som mer bråkiga. Likaså Granberg (2003) skriver att barn i treårsåldern är egocentriska vilket 

kan medföra bråk. Vi frågar oss om det kan påverka till att vissa treåringar väljer att leka med 

barn i andra åldrar? 

Trots att många forskare anser att barnets utveckling har stor betydelse för barns lek, vågar 

Granberg (2003) påstå att barn under tre år inte har förmågan att organisera rollerna i en lek. I 

leken, menar Granberg, är det oftast de äldre barnen som organiserar leken medan treåringen 

leker med. I denna ålder syns det tydligt hur roligt det är att göra samma sak som de andra 

barnen, vilket ofta medför konflikter om leksaker, när flera barn vill ha samma sak. Vidare 

menar Granberg, att det händer mycket hos barnet och i dess utveckling under det tredje året. 

Spel och lekar blir intressanta om de har enkla regler och en vuxen som styr. Barnet börjar i 

den här åldern lära sig vänta på sin tur, vilket underlättar spel och lekar.  

                                                 
1
 Jean Piaget undersökte vilka tankeprocesser som låg bakom barns begreppsbildning. Han menar att 

utvecklingen av tänkandet sker i fyra olika stadier och att dessa kan ses som en trappa där de stadierna bygger på 

varandra.  
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Könets betydelse för val av kamrat 
Ihrskog (2006) har i sin avhandling studerat barn i tolv till femton årsåldern. Hon beskriver att 

de barn som hade kamrater av motsatta könet ofta betonade att det berodde på att de gått 

tillsammans på förskola eller att deras familjer brukade umgås. Wehner Godée (1995) anser 

dock att det under de första fyra levnadsåren inte har någon betydelse av vilket kön barnen är, 

de väljer att leka med varandra av andra orsaker. 

Svaleryd (2003) menar att fastän flickor och pojkar går i gemensamma klasser, med 

gemensam läroplan och gemensamma lärare, är de ändå inte tillsammans. Pojkar väljer att 

arbeta med, sitta bredvid och umgås med pojkar medan flickor väljer flickor. Detta, menar 

Svaleryd, gäller även i förskolan.  

Under den fria leken har de möjlighet att själva välja inriktning på sina aktiviteter 

och att välja kamrater för leken. Studier visar att barnen just då väljer 

könsstereotypt, dvs. att pojkar väljer varandra och ett speciellt rum att vara i och 

speciella leksaker att leka med. På motsvarande sätt väljer flickor varandra och 

aktiviteter i närheten av de vuxna. (Svaleryd, 2003 s. 16) 

Svaleryd pekar på studier där flickor och pojkar väljer att leka med barn av samma kön. Detta 

håller även Jonsdottir (2007) med om. Hon beskriver i sin avhandling att pojkar oftast leker 

med pojkar och att flickor oftast leker med flickor. Detta kan ha att göra med att pojkar och 

flickor leker på olika vis. Hwang & Nilsson (2003) berättar om dessa skillnader i flickors och 

pojkars lek. De menar att pojkarna leker livligare lekar där det inte har någon större betydelse 

att prata med varandra, till exempel tjuv och polis och de leker gärna i större grupper. Flickor 

sitter ofta och ritar, målar, syr eller leker lugnare lekar, exempelvis ”mamma-pappa-barn” och 

helst i par eller små grupper. Flickor pratar även mer i sina lekar. Utifrån detta drar vi 

slutsatsen att en av anledningarna till att pojkar och flickor väljer att leka med barn av samma 

kön som sig själva ofta beror på skillnaden i typ av lek. Detta är en kategorisering som kanske 

är lite väl snäv, naturligtvis finns det undantag. Alla flickor är inte lugna och alla pojkar leker 

inte i stora grupper, men det är ofta så vi tänker när vi tänker på olika kön. Det är den här 

typen utav kategorisering som konstruerar bilder av könen. 

 

Betydelsen av barnets bakgrund för val av kamrat 
Om inte barnen väljer lekkamrat utifrån ålder eller kön kan det handla om barnens bakgrund. 

Kanske har barnen ett gemensamt intresse som gör att de finner varandra i leken? En viktig 

punkt är vilken fostran barnet har fått. Granberg (2003) beskriver att ett barn som inte växt 

upp med tillit och trygghet till en annan människa oftast inte heller kan leka. Orsaken till en 

sådan uppväxt kan vara till exempel sjukdom, svält, flykt eller andra händelser som har lett till 

en otrygg uppväxt.  

Folkman och Swedin (2003) beskriver en pojke som inte alls lekte på förskolan. Denna pojke 

hade tillbringat sitt första år på barnhem och hade inte fått lära sig de första grunderna för 
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leken. Hans favoritlek vid fyra års ålder var ”tittut”. De beskriver även en flicka som inte 

leker med andra barn. Flickan leker dock med vuxna som alltid rättade sig efter hennes vilja. 

Hon hade inte fått lära sig umgängesregler vilket ställde till med problem vid kontakt med 

andra barn. Författarna skriver att när ett barn inte leker med andra jämnåriga barn är det inte 

endast brist på social kompetens. De menar att den största bristen beror på relationen till de 

vuxna eftersom det är där den sociala leken växer fram. Det handlar inte bara om att kunna 

eller inte kunna ”lekreglerna”, utan kontakten mellan barn och vuxen är väldigt viktig.  

Även Ihrskog (2006) påpekar att kontakten mellan barn och vuxna är viktig. Hon beskriver 

det lilla barnets vilja att knyta an till en vuxen och att barnet behöver få det behovet 

tillfredsställt. I och med kontakten med en vuxen i detta tidiga stadium bildas en ömsesidighet 

i kommunikationen hos barnet som kan komma att väcka lust till nya upplevelser och nya 

initiativ och därmed utveckla vidare social kompetens. Granberg (2003) menar att barn som 

inte har fått chansen att utveckla en social kompetens av olika anledningar inte heller kan 

lekreglerna. Ofta förstör de för andra barn i deras lek eller kanske inte ens vågar sig fram utan 

endast står och tittar på. 

Enligt Folkman och Swedin (2003) bör barnet ha ett intresse av kamrater och en egen 

drivkraft till kontakt, annars kommer de inte in i gruppen. Hedencrona och Kós-Dienes (2003) 

menar dock att alla barn inte har detta intresse av kamrater och den drivkraft som krävs. Det 

finns också barn som har drivkraften men kanske vuxit upp i en annan kultur. Fel uttal eller 

att man missuppfattar varandra är då vanligt vilket kan leda till problem med andra barn. Fel 

användning av ord kan ge intrycket att någon är opålitlig eller inte talar sanning.  

 

Betydelsen av barnets status i barngruppen för val av 

kamrat 
Utifrån vår erfarenhet anser vi att en del barn upplevs mer populära än andra barn, när det 

gäller barns val av kamrat. Något eller några barn får alltid vara med i de andra barnens lek, 

medan andra har svårare att få vara med.  

Wehner Godée (1995) beskriver hur en grupp med barn på förskolan bildas. Varje barn 

försöker hitta en kamrat men samtidigt också hitta en ställning i gruppen. Några barn väljer 

själv medan andra barn blir valda. Oftast väljer barnen känslomässigt, de vill hitta någon som 

är lik eller kompletterar en själv. I vissa fall väljer barnen också av rädsla men oftast väljer de 

av positiva skäl. Vidare, menar Wehner Godée, att i en grupp har barn oftast olika ställningar 

vilka indelas i mellanställning, ledarställning och låg ställning. Barnen som får en 

mellanställning är oftast stabila och trygga barn. De har lätt att anpassa sig i gruppen. I en 

ledarställning krävs något extra, en vilja att leda. Barnen som har fått en ledarställning måste 

ständigt mäta sin kraft i gruppen. Vissa gör det med fantasin medan andra gör det fysiskt. En 

del barn löper större risk att få en låg ställning än andra. Wehner Godée beskriver att dessa 

barn ofta är gnälliga och osjälvständiga. De kan ha språkproblem eller se ut och bete sig på ett 

avvikande sätt. Ålder och när barnet började i gruppen kan också vara orsaker till barnens 

ställning i gruppen.  
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Även Bruun (1981) beskriver ett utvecklat statussystem i barngruppen. Hon menar att de barn 

som inte har så stark ställning i gruppen ofta får underordnade roller som att spela hund eller 

småbarn. När ledaren i gruppen är borta vet detta barn inte vad han eller hon ska göra och blir 

orolig eller osäker. Oftast framträder två olika ledare i barngruppen, negativa eller positiva. 

Bruun skriver om två pojkar, den ena är en pojke som är stor för sin ålder, stark och har en 

aggressiv läggning. Många barn är rädda för honom och vågar inte säga emot det han säger. 

Detta är ett exempel på en negativ ledare. Den andra pojken däremot, är en positiv ledare som 

alltid hittar på något att leka och göra och de andra barnen leker gärna med honom därför att 

tillsammans med honom blir leken rolig och varierad. Detta visar att det finns olika typer utav 

ledare bland barnen.  

 

Sammanfattning – tidigare forskning 
Delar av den tidigare forskningen framhäver att barn i de tidiga åldrarna inte i första hand 

väljer jämnåriga kamrater. Detta förändras när barnen blir äldre, då blir jämnåriga kamrater 

viktigare. Den huvudsakliga betydelsen för barnens val är att de befinner sig i samma 

utvecklingsfas. Den tidigare forskningen tyder på att barn gärna väljer att leka med barn av 

samma kön, flickor väljer flickor och pojkar väljer pojkar. Dessa val kan ha att göra med 

pojkars och flickors olika typ av lekar. Flickornas lekar är oftast lugnare medan pojkarnas 

lekar är livligare.  

En annan faktor som kan påverka är hur barnens uppväxt har varit och vilken fostran de fått. 

Barn som fått en trygg fostran har oftast en bra social kompetens, medan barn som inte fått 

trygghet under sin uppväxt kan ha svårare att leka. Kontakten mellan barn och vuxen är viktig 

då det är där den ömsesidiga kommunikationen växer. Barn som inte fått känna detta behov 

tillfredsställt förstör ofta för andra barn. En annan orsak till att barn förstör för varandra kan 

vara att de fått olika fostran p.g.a. olika kulturer. Detta kan lätt leda till missförstånd och kan 

då bli ett problem. 

Samtidigt som barnen väljer sina lekkamrater tänker de också på vilken ställning i gruppen de 

vill ha. Antingen väljer barnen själva eller blir tillsagda av de andra barnen vad de ska göra. 

Vilken ställning de har eller blir tilldelade påverkas ofta av ålder på barnet men också hur 

länge barnet har vistats på förskolan. Barn som ofta blir tilldelade en låg ställning blir ofta 

osäkra och får sämre självförtroende.  

Utifrån den tidigare forskningen har följande syfte och frågeställningar formulerats. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka hur treåriga barn väljer sina lekkamrater. Detta är 

intressant att studera utifrån diskussioner om utvidgade syskongruppers för- och nackdelar. 

Om barnen väljer att leka med jämngamla kamrater, är ett av argumenten för åldersblandade 

grupper inte längre relevant.  
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Utifrån syftet har dessa frågeställningar utformats: 

Vilka barn väljer treåringarna att ta kontakt respektive leka med? 

I vilken mån sker valet utifrån ålder, kön, bakgrund eller status i gruppen? 
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Metod 
I detta kapitel presenteras först olika metoder och vilken metod vi sedan valde till studien, 

sedan hur vi gick tillväga när vi genomförde vår studie. Därefter beskrivs hur datainsamlingen 

gick till och till sist hur vi bearbetat vårt resultat.  

Förskolans och avdelningens namn nämns inte i detta arbete. De personnamn som används är 

fingerade för att skydda barnens och pedagogernas identiteter.  

 

Val av metod 
När vi funderade över vilken metod vi skulle använda oss av var det i första hand enkät, 

intervju eller observation vi valde mellan. Intervjuer är enligt Stukát (2005) och Bryman 

(2002) den vanligaste metoden inom sådana här undersökningar. Det är en varierande metod 

som går att utveckla på många olika sätt. Nackdelarna med intervjuer är att det kan vara svårt 

att formulera frågor som gör att den som blir intervjuad svarar på det som den som intervjuar 

är ute efter, särskilt när det gäller frågor om barn och till barn.  

Enkäter är en bra metod om man vill göra en kvantitativ undersökning. För att kunna 

generalisera svaren bör undersökningen genomföras på en större mängd personer, och 

fördelen med enkäter i jämförelse mot intervjuer är att det inte är att föredra att intervjua 

femtio personer. Det innebär extremt mycket arbete. Undersökningen kan istället göras med 

hjälp av enkäter som skickas ut till dessa femtio personer. Enkäterna samlas sedan in och 

resultaten sammanställs. Men även här kan frågeformuleringarna ställa till det. Det kan vara 

svårt att ställa frågor där man får svar på det man önskar.  

Stukát (2005) skriver att observationer oftast är lämpligast när det gäller att undersöka vad 

människor faktiskt gör. Man kan observera vad som sker utan att avbryta eller störa 

situationen. Vidare menar han att observationer har en stor fördel jämfört med intervjuer och 

enkäter eftersom den information som samlas är taget direkt ur det sammanhang som 

observeras. Bryman (2002) delar Stukáts uppfattning när han skriver att observationer innebär 

att observatören kan studera människors beteende utan att behöva förlita sig till enkäter eller 

andra metodiska verktyg.  

Eftersom vår studie bygger på treåringarnas val av kamrater, anser vi utifrån det vi läst om 

metoderna, att observationer är den mest lämpade undersökningsmetoden för vår studie. Vi 

grundar det på att det kan vara svårt att intervjua barn i den åldern och få svar på det vi vill 

utan att ställa ledande frågor, dessutom är barnens verbala funktion begränsad. Eftersom vår 

studie bygger på ett mindre antal barn är inte heller enkäter en bra metod. Dessutom vill vi 

studera hur barnen är när de leker med de andra barnen. Det kan vi inte få fram genom 

intervjuer eller enkäter.  
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Tillvägagångssätt 
Valet av förskola styrdes utav vårt syfte, dvs. att undersöka hur treåringarna väljer sina 

lekkamrater. För att kunna undersöka vilka åldrar mellan ett och fem som treåringarna väljer 

sina lekkamrater ifrån, förutsätts att de kan välja mellan barn i alla åldrarna. Därför var det 

lämpligt utifrån vår studie att förskolan där observationerna skulle äga rum var en förskola 

med en utvidgad syskongrupp. Vi började med att prata med föreståndarna på förskolorna vi 

valde mellan. Därefter skickade vi ut ett informationsbrev till föräldrarna (se bilaga 1). Där 

fick de information om studien, samt möjlighet att ange om de godkände att deras barn fick 

delta i studien eller inte, detta för att värna om deltagarnas personliga integritet och identitet. 

Vårdnadshavares samtycke är nödvändig vid videoobservationer av barn, eftersom en 

videoinspelning visar hela barnet och dess beteende. Att dokumentera med videokamera kan i 

vissa fall vara känsligt. Vårdnadshavarna blev upplysta om att det var frivilligt att låta sitt/sina 

barn delta i studien. Vi lämnade ut nitton informationsbrev och fick tillbaka nitton stycken. 

Alla lämnade sitt godkännande utom en förälder till ett barn. Det barnet var inte närvarande 

när vi sedan började observera. När vi fått klartecken från förskolan att föräldrarna gett sitt 

medgivande till att vi skulle observera med videokamera, talade vi med pedagogerna om vilka 

dagar som skulle passa bäst att observera på. Avdelningen där observationerna ägde rum har 

nitton barn mellan ett och fem år. Utav nitton barn var elva barn tre år. 

Vår uppfattning är att barn leker olika lekar beroende på om de är inom- eller utomhus. För att 

inte arbetet skulle bli för stort har vi varit tvungen att begränsa oss när det gäller våra 

observationer. Vi valde att observera inomhus i lekhallen på grund av att det är en mindre yta 

än utomhus vilket gör det lättare att täcka av hela området. Dessutom bör barnen ha 

möjligheter att leka med alla leksaker som finns inomhus.  

Förberedelserna inför observationerna bestod utav läsning av litteraturen, men även 

funderingar på vad observationerna skulle visa. Vi kom underfund med ett par saker under det 

första observationstillfället. Dels stod ett bord i vägen och behövde flyttas, eftersom det 

skymde lite utav upptagningsfältet. Dessutom kom vi fram till att den ena kameran skulle 

flyttas till en annan plats än där den stod första gången. Det fanns några ”blinda fläckar” som 

inte fanns med på filmen.  

 

Datainsamling 
Observationerna ägde rum på måndagar och fredagar kl. 13.30–14.00 vid fyra olika tillfällen. 

Denna tidpunkt kom vi tillsammans med personalen överens om som bästa tidpunkt på dagen 

eftersom de mindre barnen då hade vilat klart och det fanns tid att leka innan det var dags för 

mellanmål. Detta var också en tid när förskolan oftast inte hade någon planerad aktivitet, utan 

barnen fick tillfälle att leka fritt.  

Observationerna har filmats med videokamera, för att vi skulle få med de situationer där 

barnen leker och tar kontakt med andra barn, under tiden har vi antecknat om det har varit 
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något speciellt som hänt. Pramling Samuelsson & Lindahl (1999) menar att videofilmen gör 

att situationerna kunnat återupplevas flera gånger. Detta gör att analyserna blir säkrare och 

situationerna kan ses med nya ögon utifrån nya frågeställningar om dessa skulle ändras under 

analysens gång. Vi hade tillgång till två videokameror, vilket skulle visa sig vara nödvändigt. 

Lekhallen är uppbyggd på ett sådant sätt att endast en videokamera inte hade kunnat täcka 

hela området. En videokamera var riktad åt ena hållet och den andra videokameran var riktad 

åt det andra hållet. Videokamerorna har alltså inte visat samma situationer från olika vinklar. 

För att kunna följa ett barn som rörde sig över hela rummet har vi varit alltså varit tvungna att 

analysera båda inspelningarna. Två videokameror innebär dubbelt så mycket att analysera, 

men var en nödvändighet annars hade vi missat en massa information.  

Vi kom till förskolan redan på förmiddagen vid det första observationstillfället för att barnen 

skulle känna igen oss och för att de skulle få se kamerorna innan själva observationerna 

började. Genom att låta barnen undersöka videokamerorna innan och se hur det såg ut när 

någon blev filmad, stillades deras största intresse för kamerorna. Detta hoppades vi skulle 

göra att barnen inte reflekterade så mycket över kamerorna när observationerna var igång. Vi 

ställde vid detta tillfälle upp kamerorna på bestämda platser för att sedan kunna starta dessa 

utan att barnen stördes i leken av intresse för vad vi gjorde. Analys med hjälp av videokamera 

har i detta fall ingen nackdel eftersom barnen vande sig med att dessa fanns där. Eftersom vi 

observerade en halvtimme åt gången vid fyra tillfällen med två kameror som visade olika 

situationer har vi totalt sett haft fyra timmars material att gå igenom.  

 

Bearbetning 
Efter att vi samlat in all data, var det dags att bearbeta den. Vi gick igenom hela vårt material, 

totalt alltså fyra timmars videoinspelning. Först satte vi oss ner och tittade på 

videoinspelningarna medan vi antecknade var barnen gjorde. Vi fokuserade på att se vilka 

barnen interagerade med, genom att skriva upp vem som tog kontakt med vem. Efter detta 

tyckte vi att vi hade en bild av hur vi skulle lägga upp resultatdelen, men vi blev ändå inte helt 

nöjda. Vårt sätt att bearbeta vårt material gav inte riktigt det vi ville komma åt. Vi tittade på 

videoinspelningarna ett flertal gånger till innan vi bestämde oss för att avgränsa oss till ett 

tillfälle att rikta in oss på och analysera djupare än vad vi först hade tänkt. Vi valde det första 

tillfället eftersom att alla åldrar var representerade vid det tillfället. Vi ansåg att det var en 

grundläggande förutsättning till vår undersökning, vårt syfte och frågeställningarna; hur 

treåringarna väljer sina lekkamrater och om valet sker utifrån ålder, kön, bakgrund eller 

status. Sammanlagt har vi fyra timmars videoinspelningar och vår fokus hamnade på den 

första timmen. 

 



15 

 

 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultaten av observationerna. Observationen ägde rum en måndag 

eftermiddag mellan 13.30 och 14.00. Vid detta tillfälle fanns tio barn på förskolan, fem flickor 

och fem pojkar. Åldern var fördelad enligt nedan: 

 En ettåring ”Fredrik” 

 Två tvååringar ”Kalle” och ”Therese” 

 Fyra treåringar ”Amanda”, ”Alva”, ”Anton” och ”Anna” 

 En fyraåring ”Niklas” 

 Två femåringar ”Pontus” och ”Karin” 

De fyra treåringarna har vi gett namnen: Amanda, Alva, Anton och Anna. Nedan redovisas 

deras interagerande med andra barn i form av tabeller. Vi har gjort två tabeller för varje 

treåring som var med på detta observationstillfälle, och noterat vilka dessa har tagit kontakt 

med och vad denna kontakt i så fall har gett för resultat.  

Tabellerna 3, 5, 7 och 9 är uppdelade i två delar; den första delen visar vilka barn som 

treåringarna tar kontakt med. Denna del är uppdelad i tre kolumner, tar kontakt med…, … 

antal gånger och resultat av kontakt. Den andra delen visar vilka andra barn som tar kontakt 

med treåringarna och är även den uppdelad i tre kolumner. Kolumnerna för denna del är 

uppdelad i; kontaktad av…, … antal gånger och resultat av kontakt. Tabellerna är gjorda med 

avsikt för att enkelt kunna se hur många kontaktförsök som görs och vart dessa leder. Det är 

även enkelt att se vilka åldrar det är på alla inblandade barn och även genusuppdelningarna. 

Se exempel på en sådan tabell nedan:  

Tabell 1. Exempel på hur tabell 3, 5, 7, 9 är uppbyggda. 

Barnet tar kontakt Barnet blir kontaktat 

Tar kontakt 

med…  
… antal 

gånger 
Resultat av 

kontakt 
Kontaktad 

av… 
… antal 

gånger 
Resultat av 

kontakt 

      

 

Tabellerna 4, 6, 8 och 10 är uppdelade i 6 kolumner; Rad, tid, [barnets namn] säger, [barnets 

namn] gör, kontaktat barn eller pedagog gör samt resultat. I kolumnen som heter Rad finns 

ett nummer. Dessa nummer är till för att lättare kunna hänvisa till en situation i tabellerna. I 

kolumnen för tid anges minuter och sekunder när den redovisade sekvensen på 

videoinspelningen inleds. När sekvensen startar är tiden alltså 0 minuter och 0 sekunder. 

Kolumnen [barnets namn] säger och kolumnen [barnets namn] gör, anger vad det barn som 

tabellen gäller säger och gör vid den tidpunkt som anges. Kontaktat barn/pedagog gör visar 

vad det barn eller den pedagog, som blir kontaktad av det barn som tabellen gäller, gör och 

säger. Den sista kolumnen, resultat, visar vad resultatet av kontakten blev. Exempel: Om vi 

skrivit ”misslyckad kontakt”, kan detta betyda att barnet har försökt ta kontakt med någon 

som exempelvis ignorerat detta försök till kontakt. Se exempel på en sådan tabell nedan:  

Tabell 2. Exempel på hur tabell 4, 6, 8, 10 är uppbyggda. 
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Rad Tid Barnet 

säger 

Barnet gör  Kontaktat 

barn/pedagog 

gör 

Resultat 

 00.00     

 
 

”Amanda” 3 år 

Tabell 3 visar alla kontakter som Amanda deltar i under observationen. Hon försöker under 

den dryga trettio minuter långa sekvensen ta kontakt med sex barn och en pedagog. 

I tabellens vänstra del anges vilka personer (barn och ev. pedagog) som Amanda tar kontakt 

med, antalet gånger samt resultatet av kontakten. I tabellens högra del visas motsvarande 

information men utifrån vilka andra personer (barn och ev. pedagog) som tar kontakt med 

Amanda, antalet gånger och resultatet av kontakt . 

Tabell 3. Sammanställning av vilka Amanda tar respektive får kontakt med under observationstillfället och hur 

kontakten utvecklas. 

Amanda tar kontakt Amanda blir kontaktad 

Tar kontakt 

med…  
… antal 

gånger 
Resultat av 

kontakt 
Kontaktad 

av… 
… antal 

gånger 
Resultat av 

kontakt 
Pontus 5 år 2 ggr 2 ggr leder till lek Karin 5 år 1 gång Ingen lek 
Niklas 4 år 4 ggr 4 ggr leder till lek Fredrik 1 år 1 gång Konflikt 
Anton 3 år 2 ggr 1 gång leder till lek Pedagog  2 ggr Tillsägelser 
Kalle 2 år 1 gång  1 gång leder till lek    
Fredrik 1 år 1 gång Konflikt    

Karin 5 år 2 ggr Ingen lek    

Pedagog 3 ggr Ingen lek    

Totalt: 15 ggr Lek 8 ggr; 2 ingen 

lek, en konflikt 
 4 ggr  

 

Tabell 3 ovan visar att Amanda tar kontakt med andra barn sammanlagt 12 gånger under 

observationen och med en pedagog tre gånger. Av dessa 12 kontaktförsök leder 8 av 

kontakterna till lek. Amanda blir också kontaktad av två barn och en pedagog. Ingen av de 

kontakterna leder till lek. I tabellen kan vi också se att Amanda tar kontakt med barn i alla 

åldrar och av båda könen. Hon tar kontakt med alla fem pojkarna men bara med en flicka av 

fem. Med Niklas4
2
 försöker hon ta kontakt sammanlagt fyra gånger.  

Tabell 4 nedan visar lite mer av hur det går till när Amanda tar eller får kontakt med barnen 

och vad de gör. Den här tabellen visar olika situationer som Amanda hamnar i under 

observationen. Amanda leker under observationen nästan enbart med pojkar. 

Tabell 4. Sammanställning av vilka Amanda interagerar med under observationen. 

                                                 
2
 Fingerat namn samt barnets ålder. ”Niklas4” innebär således att barnet med det fingerade namnet Niklas är 4 

år. Vi använder denna princip för att i texten koppla ihop och hålla samman information om barn och ålder, 

eftersom det är viktig information utifrån syftet med vår studie.   
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Rad Tid Amanda 

säger 

Amanda gör  Kontaktat 

barn/pedagog 

gör 

Resultat 

1 0:00  Sitter i dockvrån vid ett 

bord tillsammans med 

Pontus5, Anton3 och 

Karin5. 

Alla barn sitter 

vid bordet och 

har påbörjat en 

lek. 

Amanda leker 

med de andra 

barnen. 

2 1:24   Går till stora bordet och 

tittar på pedagog som 

pratar med Niklas4.  

Sätter sig bredvid Niklas4 

och läser bok. 

Niklas4 går iväg 

vid 2:49 dvs. 

efter 1 min. och 

25 sek.  

Amanda får 

kontakt med 

Niklas4. De läser 

ur samma bok 

tills Niklas4 går 

iväg. 

3 5:00  Följer efter pedagog och 

läser fortfarande ur 

boken.  

Pedagogen ser 

inte att Amanda 

följer efter och 

fortsätter att gå. 

Misslyckad 

kontakt. 

4 8:10  Amanda går fram till 

soffan och börjar hoppa i 

den med Niklas4 och 

Pontus5 som redan 

hoppat ett tag. 

Fortsätter att 

hoppa. 

Hopplek.  

5 10:15  Slutar hoppa. Pedagogen säger 

till barnen att 

sluta hoppa i 

soffan. 

Amanda och 

pojkarna slutar 

hoppa. 

6 10:25  Går till Fredrik1, tar av 

honom leksak och kastar 

iväg den. Går sedan iväg. 

Fredrik1 tittar på 

Amanda utan att 

säga något. 

Försök till 

konflikt? 

7 10:44  Går till soffan och börjar 

hoppa igen, själv.  

  

8 11:00  Tittar på förbigående 

pedagog och sätter sig 

ned. 

Pedagogen går 

förbi och tittar 

Amanda i ögonen 

med en 

tillsägande blick. 

Amanda slutar 

hoppa och går 

ifrån soffan. 

9 11:30 Sjunger 

”ja må 

han 

leva”. 

Tittar på sjungande 

Niklas4. Börjar sedan 

själv att sjunga. Hämtar 

en vagn och sjunger 

tillsammans med honom. 

Tittar på Amanda 

och fortsätter att 

sjunga. 

Amanda får 

kontakt med 

Niklas4, de 

sjunger 

tillsammans. 

10 16:55  Går till Pontus5 och 

Niklas4 som kastar bilar 

omkring i rummet. Kastar 

med dem. 

Fortsätter kasta 

bilar som de 

tidigare gjort. 

En lek där de 

inte samarbetar, 

men är ändå 

tillsammans. 

11 17:43  Går till Anton3 och 

rycker tag i bilen han har 

i handen. Går därifrån. 

Anton3 blir arg 

och rycker 

tillbaka bilen. 

En kort konflikt. 

12 22:05  Kommer tillbaka till 

Anton3 som bygger med 

Anton3 gör inget 

utan börjar bygga 

Ingen konflikt, 

inte heller någon 
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kaplastavar. Hon sitter 

bredvid och tittar några 

sekunder, sedan river hon 

det han byggt. 

om på nytt. lek påbörjas. 

13 25:45  Går bredvid pedagog som 

hämtar Fredrik1. 

Pedagogen ägnar 

tiden åt Fredrik1. 

Observation på 

Fredrik1s 

hemgång. 

14 28:28 

 

 

”Nä här 

ska jag 

sitta.” 

Går till kalle2 och tar 

stolen han tänker sätta sig 

på. 

Kalle2 tittar på 

Amanda och 

flyttar sig. 

Försök till 

konflikt. 

15 28:40 ”Ta den 

här” 

Skjuter fram en annan 

stol till Kalle2. 

Kalle2 tar stolen, 

ler och sätter sig 

på den. 

Amanda får 

kontakt med 

Kalle2, de sitter 

bredvid varandra 

och låtsas äta. 

16 29:00  Reser på sig, klättrar över 

några stolar och går iväg. 

  

17 29:45  Tittar på barnen hon just 

lämnat men vänder om 

och går igen. 

  

 

Under sekvensen ovan tar Amanda kontakt med Niklas4 vid fyra tillfällen (se rad 2, 4, 9, 10). 

Vid två av tillfällena leker han med Pontus5, men Amanda får ändå vara med (se rad 4, 10). 

En anledning till varför hon får vara med trots att de redan leker kan vara att Amanda och 

Pontus5 är syskon. I tabell 2 framgår att hon är med och hoppar i soffan med Niklas4 och 

Pontus5 (se rad 4) Amanda leker dock oftast relativt kort tid med varje barn. Ingen lek pågår i 

mer än tre minuter (se t.ex. rad 1, 10, 14). Vår bedömning är att hon inte har någon ro till att 

leka en längre stund då hon själv avslutar lekarna som påbörjats. Detta grundar vi på tabellen 

ovan där det tydligt framgår att hennes lekar inte pågår längre än tre minuter. Amanda vågar 

ta kontakt med de flesta andra barnen. Vår tolkning av henne är att hon gärna dominerar och 

kontaktsökandet leder ofta till lek, men även till konflikter. Detta grundar vi på hennes försök 

till konflikter där hon inte verkar ha någon orsak till handling, utan endast förstör för att sedan 

gå därifrån (se rad 6, 11, 12, 14 ). 

”Alva” 3 år 

Tabell 5 nedan visar alla de kontakter som Alva tar eller får under observationen. Alva 

försöker under den dryga trettio minuter långa sekvensen ta kontakt med fyra barn. Hon blir 

även kontaktad av ett barn. 

 

Tabell 5. Sammanställning av vilka Alva tar respektive får kontakt med under observationstillfället och hur 

kontakten utvecklas. 

Alva tar kontakt Alva blir kontaktad 
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Tar kontakt 

med…  

… 

antal 

gånger 

Resultat av 

kontakt 

Kontaktad 

av… 

… antal 

gånger 

Resultat av 

kontakt 

Niklas 4 år 1 gång Ingen lek Anton 3 år 3 ggr 1 gång leder till 

lek 

Kalle 2 år 1 gång 1 gång leder till lek    

Fredrik 1 år 1 gång Ingen lek    

Anna 3 år 3 ggr 2 ggr leder till lek    

Totalt: 6 ggr Lek 3 ggr; 2 ingen 

lek 

 3 ggr Lek 1 gång 

 

Tabellen visar att Alva tar kontakt med andra barn totalt sex gånger under observationen. 

Utav dessa sex kontaktförsök leder tre av dem till lek. Tre av kontakterna tas med Anna, men 

annars tar Alva kontakt med tre pojkar. Anton tar kontakt med Alva tre gånger och av dem 

leder ett till lek. Barnen som Alva tar kontakt med är i alla åldrar, utom fem år. Hon tar 

kontakt med både pojkar och flickor, men mest med pojkar. 

Nedanstående tabell 6 visar lite mer djupgående hur det går till när Alva tar kontakt med 

andra barn eller när något annat barn tar kontakt med henne, och vad de gör tillsammans. I 

den här observationen är det bara Anton och Anna som hon får riktig kontakt med.  

 

Tabell 6. Sammanställning av vilka Alva interagerar med under observationen. 

Rad Tid Alva 

säger 

Alva gör Kontaktat 

barn/pedagog gör 

Resultat 

18 00:00  Sitter på en bänk och 

dinglar med benen. 

Tittar på barn, 

Pontus5, Anton3, 

Karin5 och 

Amanda3. 

Barnen leker med 

varandra. Ingen 

tittar på Alva. 

Ingen kontakt. 

19 00:50  Sitter kvar på bänken 

och tittar på Anton3 

Anton3 tittar på 

Alva utan att säga 

något. Han klättrar 

upp på ett bord 

och fortsätter att 

titta på Alva. 

Ögonkontakt. 

20 1:23  Går till Anton. Sätter 

sig mittemot honom. 

Anton3 säger: 

”Vill du sitta här 

med mig?” Tar 

fram en stol och 

sätter sig på den. 

Kontakt som 

resulterar till lek. 

21 2:06 ”Näää” Vänder sig om. Anton3 tar på 

Alvas hår. Han 

slutar när hon 

nekat honom två 

gånger. 

Fortfarande lek. 
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22 2:22  Sitter på en stol, 

klättrar upp på ett 

bord. Kryper iväg på 

golvet. 

Anton3 följer 

efter. 

Fortfarande lek. 

23 05:45  Går till Karin5 som 

sitter vid stora bordet 

och klipper i papper. 

Säger inget, bara 

tittar. 

Karin5 fortsätter 

att klippa i pappret 

utan att titta upp. 

Observation av 

Karin5. 

24 14:12 Skrattar. Går till rutschkana 

där Anna3 sitter. De 

börjar åka 

tillsammans 

Anna3 skrattar och 

åker tillsammans 

med Alva. Går 

sedan iväg. 

En lek påbörjas. 

25 18:22  Ger en mjuk nalle till 

Fredrik1, men rycker 

tillbaka den igen och 

går till rutschkanan 

där Anna3 väntar. 

Fredrik1 tar emot 

nallen. Han gör 

inget när Alva 

rycker tillbaka 

den. 

 

26 28:42  Alva går till bord 

och stolar där det 

sitter barn, Therese2, 

Kalle2, Amanda och 

Anna. Ställer sig 

bredvid bordet och 

tittar. 

Barnen reagerar 

inte över att Alva 

tittar på. 

Ingen kontakt 

27 28:56 ”Jag 

kommer 

snart jag. 

Hallå, jag 

kommer 

snart jag.” 

Lutar sig över Anna 

och upprepar sig. 

Går sedan iväg. 

Ingen reaktion från 

Anna. Therese2 

tittar lite. 

Ingen kontakt. 

 

Anton och Anna är de barn som Alva leker med i den här observationen. Alva och Anton 

verkar kunna leka bra tillsammans (se rad 19-22). Anton vill gärna känna på Alvas hår, men 

lyssnar tillslut när Alva säger ifrån. Alva och Anna verkar också vara en bra kombination. De 

verkar ha roligt tillsammans (se rad 24). De åker rutschkana och skrattar. Alva leker inte med 

något annat barn under den här tiden, men försöker komma med i en redan existerande lek (se 

rad 26 och 27). I denna situation ignorerar de andra barnen henne när hon pratar med dem. 

Vår tolkning av detta är att Alva inte gärna tar det första steget i en kontakt. De andra barnen 

måste bjuda in Alva för att situationen ska leda till lek (se rad 19-20). Dessa rader visar hur 

leken med Anton påbörjas. Anton visar intresse för Alva vilket då leder till lek, medan 

situationerna på rad 23 och 26 inte leder till någon kontakt. Vid dessa tillfällen då Alva iakttar 

barnen går de henne inte till mötes och då tar inte heller Alva initiativet till vidare kontakt. 

Detta mönster kan urskiljas på flera ställen i tabellen ovan. Det finns ett tillfälle där hon ändå 
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försöker ta kontakt med barnen, trots att barnen inte hjälper henne till kontakt, (se rad 27) men 

detta kontaktförsök leder tyvärr inte till någon lek.  

 

”Anton” 3 år 

Tabell 7 nedan visar vilka Anton tar kontakt eller får kontakt med under den dryga trettio 

minuter långa sekvensen. Han tar under den här tiden kontakt med fem barn och en pedagog, 

och två barn tar kontakt med honom.  

Tabell 7. Sammanställning av vilka Anton tar respektive får kontakt med under observationstillfället och hur 

kontakten utvecklas. 

Anton tar kontakt Anton blir kontaktad 

Tar kontakt 

med…  

… antal 

gånger 

Resultat av 

kontakt 

Kontaktad 

av… 

… antal 

gånger 

Resultat av 

kontakt 

Pontus 5 år 4 ggr Ingen lek Amanda 3 år 2 ggr Ingen lek, 1 

konflikt 

Niklas 4 år 5 ggr Ingen lek Therese 2år 1 gång Ingen lek 

Kalle 2 år 1 gång Ingen lek    

Anna 3 år 1 gång Ingen lek    

Alva 3 år 3 ggr 1 gång leder till 

lek 

   

Pedagog 1 gång Svar på en fråga    

Totalt: 15 ggr Lek 1 ggr; 13 

ggr ingen lek 

 3 ggr 2 ggr ingen lek, 1 

konflikt 

 

Tabellen visar att Anton försöker ta kontakt sammanlagt femton gånger, men det leder bara 

till lek vid ett tillfälle. Med Alva leder kontakten till lek, men inte med något av de andra 

barnen. Det är anmärkningsvärt att Anton försöker ta kontakt med Pontus5 och Niklas4 fyra 

respektive fem gånger, men att det inte någon gång leder till lek. Amanda3 och Therese2 tar 

kontakt med Anton, men inte heller där leder kontakterna till lek.  

Tabell 8 nedan visar lite tydligare hur det går till när Anton tar eller får kontakt med de andra 

barnen. Den beskriver även barnen och vad de gör.  

 

Tabell 8. Sammanställning av vilka Anton interagerar med under observationen. 

Rad Tid Anton 

säger 

Anton gör Kontaktat 

barn/pedagog gör 

Resultat 

28 00.00  Sitter på bordet 

tillsammans med 

Pontus5, Amanda3 
och Karin5. Vrider 

och vänder på sig. 

Leker ensam. 

Barnen vid bordet 

går efter 40 sek. 

 

29 0:50  Kryper över bordet Alva3 tittar Ögonkontakt. 
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och tittar på Alva3 

som sitter en bit 

bort. 

tillbaka. 

30 1:19 ”Vill du 

sitta med 

mig?” 

Pratar med Alva3. 

Hoppar ner från 

bordet och sätter sig 

på en stol. 

Alva3 kommer till 

bordet och sätter 

sig mittemot 

Anton. 

Kontakt som 

resulterar till lek. 

31 1:57  Börjar ta på Alva3s 

hår. Efter två 

tillsägningar slutar 

han. 

Alva3 vänder sig 

om då hon inte vill 

att Anton ska ta på 

hennes hår. 

Fortfarande lek. 

32 2:34  Sträcker armarna 

mot Alva3. 

Alva3 säger nej. 

Hoppar ner på 

golvet och kryper 

iväg. 

Fortfarande lek. 

33 2:45  Tittar runt i rummet 

och går efter Alva3. 

Klappar henne på 

huvudet och de 

fortsätter framåt. 

Alva3 kryper på 

golvet. 

Fortfarande lek. 

34 6:03  Hoppar i soffan. 

Men går efter 

tillsägelse. 

Pontus5 säger: ”Du 

måste akta dig”. 

Misslyckad 

kontakt. 

35 6:30  Hoppar en gång i 

soffan med Pontus5 

och Niklas4. 

  

36 6:50  Går och sätter sig på 

bänk. Tar en traktor 

och rullar med 

medan han tittar på 

Pontus5 och Niklas4 

som hoppar i soffan.  

Går efter 1 min. och 

40 sek. 

 Observation av 

Pontus5 och 

Niklas4 

37 9:45   Går förbi soffan och 

tittar på Pontus5 och 

niklas4 igen. Sätter 

sig åter på bänken 

med traktorn. 

  

38 11:55  Går efter pontus5 

och Niklas4. 

Pontus5 och 

Niklas4 i soffan 

går iväg. 

Ingen kontakt 
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Anton försöker kontakta barn i alla åldrar utom ettåringen. Han verkar ha lite svårt för att 

våga ta kontakt med de andra barnen. Vi kan se att han först tittar på Alva för att se om hon 

ser ut att vilja leka (se rad 29). När hon möter hans ögonkontakt blir han lite modigare och 

frågar om hon vill sitta hos honom. Alva är den han får bäst kontakt med under den här 

sekvensen. Anton ägnar mycket tid åt att iaktta Pontus5 och Niklas4 (se rad 35-39). Vår 

tolkning är att han inte riktigt vågar eller vet hur han ska ta kontakt med dem, trots att han 

väldigt gärna vill. Han försöker att komma in i leken genom att göra som Pontus5 och Niklas4 

gör. Exempel på detta finns på rad 34-35 där Pontus5 och Niklas4 hoppar i soffan och Anton 

går dit och hoppar. Han blir dock tillsagd att gå därifrån. Även på rad 39 ges ett exempel på 

detta då Pontus5 och Niklas4 sitter och kastar bilar. Anton går dit, och skrattar åt dem medan 

han lägger sig bredvid på golvet och tar upp en bil. Men även i denna situation ignorerar de 

andra pojkarna honom.  

 

”Anna” 3 år 

Tabell 9 visar alla kontakter som Anna gör eller får under den dryga trettio minuter långa 

sekvensen. Hon tar kontakt med två barn och en pedagog, men blir kontaktad av fem barn.  

39 12:28  Går till Pontus5 och 

Niklas4 som sitter 

och kastar bilar. 

Skrattar åt dem och 

lägger sig bredvid 

med en bil i handen. 

Pontus5 och 

Niklas4 fortsätter 

att kasta bilar. 

Tittar inte på 

Anton. 

Ingen kontakt 

40 17:43  Blir arg på 

Amanda3 som 

rycker bilen ur hans 

hand. Han tittar på 

henne argt och 

rycker tillbaks bilen 

utan att säga eller 

göra något. 

Amanda3 rycker 

bilen ur handen på 

Anton. Går sedan 

därifrån. 

Konflikt. 

41 22:05  Bygger kaplastavar 

då Amanda3 

kommer och sätter 

sig bredvid. Hon 

river det han byggt. 

Han gör inget utan 

börjar bygga nytt. 

Amanda3 river 

Antons bygge och 

går sedan iväg. 

Ingen konflikt och 

inte någon lek. 

42 24:35  Fortsätter att bygga 

med kaplastavarna. 

Therese2 kommer 

och ställer sig 

bredvid Anton för 

att observera det 

han bygger. Går 

nästan på en gång. 
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Tabell 9. Sammanställning av vilka Anna tar respektive får kontakt med under observationstillfället och hur 

kontakten utvecklas. 

Anna tar kontakt Anna blir kontaktad 

Tar kontakt 

med…  

… 

antal 

gånger 

Resultat av 

kontakt 

Kontaktad 

av… 

… antal 

gånger 

Resultat av 

kontakt 

Therese 2 år 1 gång 1 gång leder till lek Niklas 4 år 1 gång Ingen lek 

Fredrik 1 år 1 gång Ingen lek Kalle 2år 1 gång Ingen lek 

Pedagog 1 gång Ingen kontakt Fredrik 1 år 1 gång 1 gång leder till 

lek 

   Alva 3 år 3 ggr 2 ggr leder till lek 

   Therese 2 år 1 gång Ingen lek 

Totalt: 3 ggr Lek 1 ggr; 1 gång 

ingen lek 

 7 ggr Lek 3 ggr, 4 ggr 

ingen lek 

 

Tabell 9 ovan visar att Anna tar tre kontakter varav två av dessa är med barn, som är yngre än 

vad hon själv är. Kontakten leder till lek med Therese2. Hon försöker även ta kontakt med en 

pedagog, men det leder inte till någon kontakt. Anna blir kontaktad av andra barn sammanlagt 

sju gånger. Med Alva leder det till lek två gånger och med Fredrik1 en gång. De andra 

gångerna blir det ingen lek. Den enda pojke Anna leker med är Fredrik1.  

 

Tabell 10 nedan beskriver mer detaljerat vad Anna gör när hon får kontakt med de andra 

barnen. Observationen visar att Anna gärna backar när det kommer pojkar i närheten. Den 

enda pojken hon leker med är Fredrik1, när han tagit kontakt. 

 

Tabell 10. Sammanställning av vilka Anna interagerar med under observationen. 

Rad Tid Anna säger Anna gör Kontaktat 

barn/pedagog gör 

Resultat 

43 00:00  Sitter vid stora bordet 

bredvid en pedagog. 

Pedagogen sitter 

bara bredvid. 
 

44 00:34  Springer efter Fredrik1 

som är på väg att smita 

ut genom dörren. Går 

sedan tillbaka till 

bordet där pedagogen 

sitter kvar. 

Fredrik1 vänder 

när han upptäcker 

att någon springer 

efter honom. 

 

45 02:35  Går runt bordet ett 

varv, stannar vid 

pedagogen och kryper 

under bordet. 

Pedagogen sitter 

kvar. 
 

46 04:41  Tittar upp fram en 

sväng men kryper 
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tillbaka under bordet 

igen. 

47 05:40  Går till rutschkanan 

och sätter sig. Tittar 

runt i hela rummet och 

observerar barnen som 

leker olika lekar. Hon 

ser alla eftersom hon 

står längst upp. 

  

48 13:35   En pedagog går förbi 

och Anna springer 

efter. Hon vänder efter 

att ha sprungit några 

meter och går tillbaka 

till rutschkanan. 

Pedagogen märker 

inte att Anna 

springer efter. 

Ingen kontakt. 

49 14:15 Skrattar. Börjar åka 

rutschkanan. 

Alva3 kommer och 

åker på 

rutschkanan 

tillsammans med 

Anna. 

En lek 

påbörjas. 

50 26:40  Springer ensam till 

bord och stolar. Sätter 

sig på en stol. Hon 

vrider på sig och börjar 

hoppa med dockan hon 

har i handen. 

  

51 27:39  Tittar upp på Therese2 

som närmar sig, ler lite 

åt henne. Tittar sedan 

på dockan igen. 

Therese2 tittar på 

Anna. Stannar upp 

när Anna tittar 

tillbaka. 

 

52 28:11 ”Hej hej” Tittar upp på Therese2 

igen och ropar till 

henne. Fortsätter sedan 

att leka med dockan. 

Therese2 springer 

till Anna och sätter 

sig på en stol 

mittemot henne. 

Kontakt, men 

ej lek. De 

leker ej med 

varandra, 

endast bredvid 

varandra. 

53 29:00  Tittar inte upp när 

Alva3 talar till henne, 

har endast 

uppmärksamhet på 

dockan. 

Alva3 säger; ”Jag 

kommer sen jag.” 

Hon lutar sig mot 

Anna och upprepar 

meningen. Går 

sedan iväg. 

Ingen kontakt. 

54 29:50  Leker med dockan. 

Tittar inte upp. 

Kalle2 lutar sig 

mot Anna och tittar 

på henne. 

Ingen kontakt. 
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Anna är i observationen ofta ensam. Hon sitter gärna och tittar på vad de andra barnen gör, (se 

rad 47), men verkar inte vilja ta kontakt med andra barn. Hon verkar vara en sådan person 

som kan vara själv utan att tycka att det är jobbigt. Det verkar snarare som att hon tycker att 

det är ganska skönt. En tolkning kan vara att hon helst leker med flickor eftersom Anna själv 

ganska tyst och lugn, och flickor leker ju oftast lite lugnare lekar än vad pojkar gör. En annan 

tolkning kan vara att Anna har en låg status i barngruppen, då hon verkar osäker och inte 

gärna tar kontakt med andra barn. Ibland blir hon till och med rädd när andra barn försöker ta 

kontakt med henne. 
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Sammanfattning av resultat 
Här sammanfattas resultaten. Faktorerna ålder och kön sammanfattas i varsin tabell. Där 

framgår tydligt fördelningen av de kontaktade barnens ålder respektive kön.  

 

Ålder 

Tabellen nedan visar vilka åldrar det är på barnen som treåringarna kontaktar.  

Tabell 11. Sammanställning av vilka åldrar det är på barnen som treåringarna tar kontakt med. 

Ålder på 

kontaktat barn 

Amanda Alva Anton Anna 

1 år 1 barn 1 barn _____________ 1 barn 

2 år 1 barn 1 barn 1 barn 1 barn 

3 år 1 barn 1 barn 2 barn _____________ 

4 år 1 barn 1 barn 1 barn _____________ 

5 år 2 barn _____________ 1 barn _____________ 

 

Ingen av treåringarna väljer att enbart leka med andra treåringar. Resultatet utifrån analysen 

tyder på att treåringarna gärna tar kontakt med de jämnåriga barnen, men även med de äldre 

barnen eller yngre barnen. Anna är den enda som tar kontakt med enbart yngre barn. Att 

barnen tar kontakt med barn i olika åldrar kan bero på att de befinner sig i olika 

utvecklingsfaser och att de då söker sig till barn i samma utvecklingsfas. Enligt Wehner 

Godée (1995) och Lamer (1991) har det större betydelse att barnen är i samma utvecklingsfas 

än ålder.  

 

Kön 

Tabellen nedan visar fördelningen av vilket kön det är på barnen som treåringarna kontaktar. 

Tabell 12. Sammanställning av vilket kön det är på barnen som treåringarna tar kontakt med 

Kön  Amanda Alva Anton Anna 

Pojke 5 pojkar 3 pojkar 3 pojkar 1 pojke 

Flicka 1 flicka 1 flicka 2 flickor 1 flicka 
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Alla fyra treåringarna; Amanda, Alva, Anton och Anna, tar kontakt med både pojkar och 

flickor i observationen. Amanda och Alva tar mest kontakt med pojkar, medan det är mer 

jämnt fördelat för Anton och Anna mellan flickor och pojkar. Wehner Godée (1995), Ihrskog 

(2006), Svaleryd (2003), Jonsdottir (2007) och Hwang och Nilsson (2003) menar att barnen 

väljer att leka med barn av samma kön som sig själva. Detta stämmer dock inte med denna 

studies resultat som visar att Amanda och Alva gärna leker med barn av motsatt kön.  

 

 

Bakgrund 

Det är svårt att avgöra vilken betydelse barnets bakgrund har i deras val av lekkamrater i 

denna studie eftersom vi inte har tillgång till den informationen om barnen. Det vi vet är att 

Amanda och Pontus är syskon. Detta kan vara en anledning till att hon får vara med Pontus 

och Niklas och leka i deras lek.  

I samtal med pedagogerna på förskolan framkom att de tolkar Annas ensamhet som frivillig. 

Att hon gärna observerar de andra barnen och verkar tillfreds med det. Vår tolkning är att hon 

ändå blir glad när Alva tar kontakt med henne.  

 

Status i barngruppen 

Enligt Wehner Godée (1995) är barn med mellanstatus stabila och trygga, vilket Amanda 

verkar vara. Hon verkar kunna leka med de flesta barnen i barngruppen. Det spelar ingen roll 

vilken ålder de har eller om det är flickor eller pojkar. De övriga treåringarna verkar snarare 

ha en lägre status i barngruppen, då vi anser att de visar osäkerhet i kontakttagandet. Detta 

kan t.ex. vara en anledning till att Anna bara tar kontakt med yngre barn än sig själv.  

I och med att materialet i denna studie angående barnens status i barngruppen är begränsat, 

anser vi att vi inte kan analysera detta vidare.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Vi anser att observation med videokamera var en bra metod. Observationer är ett bra verktyg 

när det gäller små barn. Detta eftersom de ofta har en begränsad förmåga att uttrycka sig och 

för att observationer visar vad som verkligen händer bland barnen. Vi valde att göra 

observationer just för att vi ville se vilka barnen tog kontakt med och vad som hände med den 

kontakten. Någon annan metod hade, enligt oss, inte varit lika lämplig. Vid en intervju med en 

pedagog hade endast pedagogens syn på vad som händer vid barnens kamratval och vad det 

grundar sig på, framkommit. Vi övervägde att ändå göra kompletterande intervjuer med en 

pedagog, men valde att inte genomföra det.  

Videoinspelningarna har bidragit till att vi kunnat se små detaljer som vi kanske inte hade 

uppfattat vid en observation utan videokamera. De har också gett oss möjligheten upptäcka 

nya saker när vi bytt utgångspunkt. Det har tagit lång tid att hitta ett lämpligt sätt att analysera 

inspelningarna och fått allt dokumenterat, men den tiden har varit värdefull och nödvändig för 

kvalitén på arbetet. Eftersom observationerna har genomförts under en begränsad period och 

studien endast bygger på en del av observationerna är det möjligt att resultatet är något 

missvisande. Att genomföra intervjuer med de treåringar som fanns på plats vid 

observationstillfället, och pedagogerna på förskolan, hade information kunnat komma fram 

som inte videokameran kan visa.   

 

Resultatdiskussion 
Vårt syfte med denna studie var att undersöka vilka faktorer som spelar in när treåriga barn 

väljer sina lekkamrater. Väljer de att leka med barn i samma ålder som sig själva eller är det 

något annat som styr kamratvalet? Sker barnens kamratval utifrån ålder, kön, bakgrund eller 

barnets status i barngruppen?  

Den tidigare forskningen tyder på att barnen i första hand väljer att leka med barn av samma 

kön och att barnens ålder inte har så stor betydelse. Det är när barnen blir äldre som vikten av 

jämngamla kamrater ökar. Vi tror att detta beror på att barnen i skolåldern är uppdelade i ålder 

i klasserna. Däremot beskriver Wehner Godée (1995) och Lamer (1991) att barnens 

utvecklingsfaser är viktigare än vilken ålder de har. Vår studies resultat visar att treåringarna 

gärna leker med barn i andra åldrar, inte bara med jämngamla barn. Detta är en intressant 

iakttagelse, särskilt med tanke på syftet med utvidgade syskongrupper. Vi bedömer att barnen 

antagligen inte skulle ha lekt med så många olika åldrar om de inte hade gått i en utvidgad 

syskongrupp. På en tre-femårsavdelning är valet av kamrat utifrån ålder begränsat. Eftersom 

barnen är indelade efter ålder ges helt enkelt inte samma möjligheter till lek med barn i olika 

åldrar som en utvidgad syskongrupp ger. Den utvidgade syskongruppen på den undersökta 

förskolan verkar fungera som det är tänkt, dvs. att barnen ska lära av varandra och lära sig ta 
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hand om varandra, visa empati osv. Barnen tar kontakt med alla åldrar och även Fredrik1 blir 

kontaktad av de äldre barnen. Ofta resulterar dock kontakten med de större barnen att 

Fredrik1 blir fråntagen den leksak han för tillfället har, men ibland får han vara med och leka 

med de större barnen, även om Fredrik1 själv kanske inte leker med dem.  

När det gäller könets betydelse för val av kamrat, ligger våra resultat inte riktigt i linje med 

den tidigare forskningen. Den tidigare forskningen pekar på att barn gärna väljer att leka med 

barn av samma kön som sig själva. I vår studie är det ingen utav treåringarna som enbart leker 

eller tar kontakt med barn av samma kön. Amanda och Alva tar kontakt med fler pojkar än 

flickor. Anton försöker ta kontakt med fler pojkar än flickor, men kontakten leder bara till lek 

med en flicka. Vi tror att detta kan bero på att Anton är en pojke som hellre leker lite lugnare 

s.k. ”flicklekar” än klassiska ”pojklekar”. Vi anser att detta bekräftar den tidigare forskningen 

som pekar på att flickor och pojkar leker olika sorters lekar. Kanske passar de lugnare 

”flicklekarna” Anton mer och att detta gör att han får kontakt med Alva, men inte med någon 

utav pojkarna.  

Vi anser att barnets bakgrund har betydelse för barnets val av kamrat. Det kan handla om att 

två barn har samma fritidsintressen som gör att de väljer att leka ihop, eller att de bor på 

samma gata, etc. Dock är det svårt att avgöra vad dessa faktorer är utifrån observationer. För 

att få reda på detta skulle vi behövt intervjua antingen barnen eller pedagogerna, för att få en 

större förståelse för bakomliggande orsaker till kamratval. Att Amanda får vara med och leka 

med Niklas4 och Pontus5 kan till stor del ha att göra med att Amanda och Pontus5 är syskon. 

Vi är skeptiska till att Amanda skulle få vara med pojkarna och leka om de inte vore syskon. 

Detta grundar vi på att Alva försöker ta kontakt med Niklas4 och Anton försöker ta kontakt 

med både Niklas4 och Pontus5 utan att någon av dem lyckas.  

Barnets sociala status i barngruppen är också en faktor för kamratval. Vissa av våra resultat 

kan tolkas som att tre av studiens fyra treåringar har en lägre status i barngruppen. Detta 

grundar vi på att till exempel Alva försöker ta kontakt och komma in i en redan påbörjad lek, 

men att de andra barnen ignorerar henne när hon pratar med dem. Vår bedömning är att detta 

tyder på att hon kan ha/har en lägre ställning i barngruppen. Anton försöker ta kontakt med 

många barn, men på något sätt når han inte riktigt ända fram. Det är nästan så att han verkar 

osynlig inför de andra barnen. Den enda han leker med är Alva. Amanda verkar stabil och 

orädd, hon vågar ta kontakt med de flesta och leker med många barn, vilket Wehner Godée 

(1995) anser är kännetecknande för barn som har en mellanstatus i barngruppen. Vårt material 

är emellertid inte tillräckligt brett för att vi ska kunna dra för stora slutsatser kring detta. För 

att få ett bredare material hade vi exempelvis kunnat genomföra intervjuer med personalen på 

förskolan om barnen. 

Efter att ha genomfört denna studie, analyserat observationerna och därmed resultaten har vi 

förstått att detta forskningsområde, barns lek, är enormt stort. Vi har observerat barnen under 

några timmar och analyserat en timme. Dock har denna studie visat att två av tre flickor gärna 

väljer pojkar att interagera med. Görs dessa val av egen vilja eller styrs deras val? Det går att 

diskutera vidare. Kanske beror det på att det den ena flickan har en äldre bror på förskolan 

och gärna vill leka tillsammans med honom och hans kamrater. Flickans val av kamrater 
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kanske skulle se annorlunda ut om den äldre brodern inte varit där. Det finns många fler 

aspekter som spelar roll till varför barnen väljer sina lekkamrater. Det kan handla om barnens 

humör just den dagen observationen sker. Hur många barn som finns av olika åldrar och kön 

påverkas också vem barnen väljer att leka med. Just vid observationstillfällena kanske någons 

bästa kompis är borta från förskolan. Det är viktigt att komma ihåg att dessa resultat bygger 

på ett observationstillfälle. Det är möjligt att resultatet skulle ha sett annorlunda ut om vi valt 

ett annat tillfälle.  

Under arbetets gång har vi ställt oss frågor som vi inte haft möjlighet att själva svara på. Vad 

påverkar egentligen resultatet? Kanske har just denna förskola arbetat mycket med just genus 

och därför blir valet av kamrater inte bundet till könet? Denna förskola är liten, med bara en 

avdelning, hur skulle resultatet bli om det gällde en förskola med fem avdelningar? Förskolan 

kanske har fokuserat på sammanhållningen i barngruppen? Skulle samma studie i en annan 

förskola ge samma resultat? Detta leder oss över på förslag på vidare forskning. 

 

Förslag till framtida forskning 
Vi tycker att det vore spännande att genomföra samma studie på flera förskolor för att 

undersöka skillnader eller likheter. En annan fråga är om det blir samma resultat om barnen 

går på åldersindelade avdelningar. Vilka åldrar skulle treåringarna då välja att leka med, de 

äldre eller de yngre barnen?  

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att undersöka i vilken utsträckning utanförskap 

förekommer i förskolorna. Finns det barn som aldrig blir kontaktad av de andra barnen eller 

som bara får vara med och leka om en pedagog bestämmer det? Barn som inte själva väljer att 

leka själva utan gör det för att de inte har något annat val? Ser pedagogerna detta eller går det 

obemärkt förbi? Och kan det i sådana fall påverkas av hur grupperna ser ut i förskolan. Är det 

någon skillnad på åldersblandade respektive åldersindelade grupper?  
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Bilaga 1 informationsbrev   

  
      070928 

Hej föräldrar/vårdnadshavare och barn på förskolan XX! 

 

Inom förskolan har barnens lek en central roll i deras lärande. Det finns därför ett behov av 

ökad kunskap om detta, därav denna studie. Studien handlar om vilka faktorer som spelar in 

när barn väljer vilka de ska leka med. Leker barnen helst med barn i samma ålder, av samma 

kön, eller är det någon annan faktor som vägs in? Dessa frågor är relevanta utifrån 

diskussioner om syskongruppernas vara eller icke vara. Fokus i studien kommer att läggas på 

treåringarna eftersom de är ”mellanbarn”, d.v.s. inte äldst och inte yngst på förskolan. I 

studien kommer de barn där vi har fått föräldrars tillstånd att videofilmas när de leker i 

dockvrån, vid fyra olika tillfällen.  

Studien bygger även på intervjuer med en pedagog på förskolan. 

 

Studien kommer att avrapporteras i form av ett examensarbete inom ramen för 

Lärarprogrammet, Högskolan i Gävle. För att kunna videofilma behövs ert godkännande som 

föräldrar/vårdnadshavare. Filmen kommer endast att vara ett underlag för vår analys av vilka 

faktorer som spelar in i kamratvalet. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och 

ska arkiveras på Högskolan i ett år, för att sedan förstöras. 

 

            Ja, mitt barn får ingå i studien            Nej, jag vill inte att mitt barn deltar 

 

 

Förälders/vårdnadshavares underskrift: 

 

 

___________________________  ___________________________ 

 

 

Vik, tejpa ihop och lämna ert svar till personalen på förskolan senast den 7/10 2007. 

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna kontakta oss! 

 

 

Maria Sparring    Ida Kakko 

Lärarstuderande inriktning Förskola Lärarstuderande inriktning Förskola     

XXX-XXXXXX   XXX-XXXXXX 

E-mail: XXX    E-mail: XXX 

 

 

Handledare: 

Göran Fransson 

Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 

Högskolan i Gävle 

XXX-XXXXXX 

E-mail: XXX 

https://webmail.student.hig.se/src/compose.php?send_to=gfn%40hig.se

