
 

Akademin för utbildning och ekonomi 

De yngsta barnens samspel: 

 En studie om hur samspelet tar form för de yngsta barnen på 

förskolan 

Anna Fredriksson och Britt-Marie Ringberg  

Maj 2010 

Examensarbete, 15 hp 

Ämne Didaktik 

Lärarprogrammet 

Handledare: Elisabeth Björklund 

Examinator: Göran Fransson 



 



Anna Fredriksson & Britt-Marie Ringberg (2010): De yngsta barnens samspel: En studie om 

hur samspelet tar form för de yngsta barnen på förskolan. Examensarbete i Didaktik. 

Lärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. 

 

Sammanfattning  

Den här studien har som syfte att undersöka de yngsta barnens samspel för de barn som ännu 

inte har ett verbalt språk. Studien har genomförts med videoobservationer och löpande 

protokoll för att få syn på vad som händer i samspelet mellan barnen. Det som väckte intresset 

för denna studie var att de yngsta barnen i en grupp på förskolan oftast inte ser ut att leka med 

någon eller vara i en aktivitet med andra utan att de mestadels ”flyter” omkring i gruppen. Det 

har i den här studien visats motsatsen av det som till en början ses som en ostrukturerad lek 

snarare är samspel och lek mellan barnen. 

I tidigare småbarnsforskning anses att det inte förekom något samspel för barn före tre års 

ålder utan det har hävdats att härmandet är det beteende som var det mest framträdande hos 

barn i den åldern. Resultatet i den här undersökningen visar på det motsatta förhållandet 

nämligen att de centrala uttrycken i barns samspel är att de härmar och imiterar varandra när 

de leker och samspelar med andra barn. Resultatet visar även att samspelen varierar i tid men 

även olika faser under samspelets gång. Samspel uppkommer oftast av en anledning som t.ex. 

en leksak eller ett aktivt barn. Det som kan hålla samspelet vid liv kan vara skratt, blickar och 

ord. För att ett samspel ska avbrytas behövs det oftast inte mycket, det kan vara att samspelet 

inte bekräftas av en kamrat eller en pedagog kommer och bryter eller att någon ramlar i en 

springlek. 

De yngsta barnen som även kallas toddlare samspelar med varandra och detta sociala samspel 

består av olika rutiner och strukturer som bildar deras egen så kallade toddlarkultur. Den mest 

framträdande i toddlarkulturen är de yngsta barnens umgänge med kamrater och deras 

kroppsrörelser. Barnen som vistas tillsammans under många år i t.ex. en grupp på förskolan 

deltar i en så kallad kamratkultur. Med det menas att barnen är en del av den kulturen som 

skapas på förskolan och att de lär sig att tolka andras men även sina egna sociala positioner. 

Genom att barnen vistas på förskolan tillsammans med jämnåriga kamrater lär de sig i leken 

att fungera tillsammans med andra. Därför anses leken vara en viktig del i barnens 

verksamhet. Även pedagogens roll i barnens vistelse i förskolan är av stor betydelse och även 

pedagogernas medvetenhet om samspelets betydelse för barnets sociala utveckling. 
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Inledning 

 

Detta arbete handlar om att undersöka samspelet mellan de yngsta barnen på förskolan. Vi 

båda var överens om att det som intresserade oss var att studera och undersöka hur samspelet 

tar form för de yngsta barnen i förskolan. Det vi upplevt under de år vi arbetat på förskola har 

bidragit till intresset för vår studie. Det vi uppfattat är att de yngsta barnen ägnar sig åt mycket 

kroppskontakt, knuffar, spring och skratt/skrik i sitt samspel med andra barn. Många 

pedagoger verkar inte tillåta att barnen springer eller skriker och tycks uppleva det som 

ostrukturerad lek och ser kanske inte att det kan vara en pågående samspelssituation.  

Av egna erfarenheter har vi i verksamheten upplevt att de yngsta barnen mellan ett och tre år 

använder sig mycket av kroppskontakt och att de springer mycket samt att det oftast kan se ut 

som om de inte leker med någon och att de planlöst ”flyter” runt i en grupp. Det kan upplevas 

som att barnen leker lite här och lite där. Då vi har samtalat med pedagoger i vårt arbetslag 

om ett specifikt barn, hur barnet leker eller med vem barnet leker med blir det ofta 

kommentarer om att barnet egentligen inte leker med någon utan att det går från sak till sak 

och gör som de andra barnen. I ett arbete i en småbarnsgrupp på förskolan är det bra att ha 

som mål att studera barngruppen och aktiviteterna som sker i gruppen samt 

samspelsmöjligheterna och hur barnen samspelar med varandra. Detta blev för oss intressant 

eftersom vi menar att för att kunna arbeta med yngre barns samspel med varandra måste det 

finnas kunskap om hur samspelet tar form för dessa barn. Det vi upplever är att pedagoger 

ofta stoppar barn som t.ex. springer inne eller i t.ex. en korridor. Men även ute har vi upplevt 

att pedagoger uppmanar barnen att inte springa med uppmaningar som t.ex. – Spring inte där 

ni kan ramla och göra er illa. Även när barn leker med leksaker som enligt pedagoger inte leks 

med vad som anses rätt, kan fälla kommentarer som – barnen leker inte med leksakerna som 

de ska. 

 
Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktiviteter. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan skall barnen möta 

vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda 

barnet och barngruppen (Lpfö s. 5) 

Med citatet ovan menas att pedagoger måste se över hur lekmiljön på förskolan är uppbyggd. 

Med lekmiljö menas vad miljön runt omkring barnet inbjuder till för aktiviteter, och hur 

material och leksaker finns tillgängliga. Detta är något som är viktigt för barns utveckling till 

samspel. 

 

Ett litet barn har enligt Michélsen (2004) en förmåga att samspela med andra. Tidigare 

forskning visar att det inte alltid varit så. Hon refererar till Ulin (1949) som är en av de tidiga 

forskarna inom småbarnsforskning där hon hävdar att det inte förekom något samspel mellan 

barn före treårsålder. Detta synsätt utmanades i början på 1980-talet då pedagoger började se 

på de yngsta barnen på ett nytt sätt (Michélsen 2005). Miljön runt omkring barnet har stor 

betydelse för barnets utveckling och pedagoger bör vara väl insatta i vad det betyder för barns 

lärande. Ett barn behöver mycket utrymme till lek och samspel, vilket menas att små barn är 

kroppsliga och rör sig mycket och att spring, hopp och ljud är det främsta tecken som inbjuder 

till ett samspel enligt Michélsen (2004). För ett barn som är ca två år handlar samspelet om att 
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springa och att de andra barnen ser och gör likadant. Det är lika viktigt att pedagoger känner 

till detta och inte hämmar barnen i deras lek och utveckling. Granberg (1999) menar att 

pedagoger inte bör styra leken men att ändå delta och finnas tillhands. I en lekhall där det kan 

finns en stor matta mitt på golvet inspireras oftast barn till att springa runt och det är svårt att 

få dem att låta bli. Men det är just vid en sådan där plats en pedagog kan få syn på samspelet 

mellan barn samt se om det finns något barn som behöver hjälp att komma in i lek och 

samspel. 

Syftet med denna studie är att synliggöra hur de yngsta barnens sampel visar sig och vad som 

sker i sådana samspel. Det är genom leken som barnet lär sig att fungera ihop med andra och 

kan utveckla kamratkultur ett begrepp som Löfdahl (2007) använder sig av i sina studier. Med 

det menas att barn är en del av den kulturen genom att vistas på förskolan tillsammans med 

jämnåriga kamrater.  

Dessa barn har olika utvecklat språk och kan ofta eller ibland inte kommunicera verbalt med 

andra barn och vuxna.  I vår studie vill vi undersöka hur dessa barn på andra sätt 

kommunicerar och samspelar med varandra och hur detta samspel kan påverka deras 

kamratrelationer. Ett samspel startar och slutar på olika sätt. Det som får ett samspel att starta 

är oftast ett aktivt barn enligt Michélsen (2004). Hon använder sig av begreppet affordance 

som beskriver samspelets gång dvs. vad som startar och avslutar ett samspel. Ett barn som 

t.ex. dansar eller springer kan många gånger sätta igång ett samspel. Michélsen beskriver även 

att det sällan uppstår ett samspel mellan barn som bara ser på varandra utan det behövs en 

leksak eller aktivitet för att sätta igång det hela. Därför är det viktigt att pedagoger tänker på 

vad de har för bemötande med barnen. Får barnet uppleva positiv uppmärksamhet utvecklas 

även barnets självbild enligt Öhman (2003). Det vi kunnat se på våra arbetsplatser är att de 

yngsta barnen söker kontakt med varandra och kommunicerar på andra sätt än verbalt som 

t.ex. genom att imitera varandra. Det sker mycket kroppskontakt och mimik mellan barnen 

och att de är aktiva i t.ex. olika springlekar.  

Arbetets struktur 

Vi började med att se över vad det fanns för litteratur som överensstämde med vårt syfte och, 

att få svar på vår frågeställnig. Vi har använt oss av Rienecker och Jørgensen (2008) till hjälp 

för att strukturera upp vårt arbete och få tips för att göra ett bra arbete. Vår metod för våra 

observationer har varit att filma och skriva löpande observationer av barnen i deras vardagliga 

situationer, så som när de befinner sig i hallen för av - och på klädning, under matsituationen 

samt i leken både ute och inne. Då pedagogerna inte ville vara med i filmerna bestämde vi oss 

för att inte ta med hur pedagogerna samspelar med barnen utan vi har riktat in oss på att ta 

reda på hur samspelet mellan barnen fungerar. Men pedagogerna har en viktig roll och detta 

tas också upp i studien.  
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Teoretiskt perspektiv  

 

I det här kapitlet kommer vi att belysa tidigare forskning inom förskolan och de yngsta 

barnen. Vi kommer även att beskriva det sociokulturella perspektivet, den primära 

socialisationen samt den sekundära socialisationen som är betydelsefulla för utvecklingen av 

det sociala samspelet.  

Historiskt perspektiv 

När det gäller forskning om små barn var Ulin (1949) som tidigare nämnts en av föregångarna 

inom småbarnsforskning vid barninstitutioner. Ulin hävdade att samspel inte förekom före tre 

års ålder. Hon menade också att eftersom härmandet är det mest framträdande beteendet hos 

barn så ansåg hon att något riktigt samspel därför heller inte existerade mellan barnen. Synen 

på de yngsta barnens samspel har förändrats sedan 1930-talet. Michélsen (2005) menar att det 

berodde på att den internationella forskningen tog ny fart på 1970-talet. Forskarna upptäckte 

genom att studera barn med videons hjälp och göra experimentella undersökningar att även de 

små barnen samspelar med kamrater i samma ålder trots att de inte tidigare har träffats. På 

1980-talet kom ett nytt synsätt på de yngsta förskolebarnen som påverkade pedagogers sätt att 

betrakta barn i förskolan. 

De yngsta barnen har tidigare setts som små och fattiga på social kompetens. Michélsen 

(2005) refererar till den nya förskoleforskningen som i dag ser de yngsta förskolebarnen som 

kompetenta och som visar att de har egna förmågor. 1998 kom Utbildningsdepartementet ut 

med den läroplan för förskolan som är aktuell i dag. Den inkluderar även de yngsta barnens 

verksamhet. Läroplanen innehåller strävansmål som gäller verksamheten i förskolan.  

Lindahl (2009) betonar att de första föregångarna som arbetade på förskolan fick ett väldigt 

litet av samhället. Det var inte förrän på 1930-talet som det började talas om verksamheten för 

de yngsta barnen. Vidare menar Lindahl att det var just då som kommunerna började inse att 

det är viktigt med tidig fostran. Men det var inte förrän på 1940-talet som förskolan fick 

ekonomiskt stöd av staten. Socialstyrelsen upptäckte då att det var viktigt med kvalitet. 

Lindahl refererar till Simmons-Christenson (1977) som påpekar att vid den här tidpunkten 

hade de funnit att barnen behövde jämnåriga kamrater och att leken var viktig, men leken 

skulle övas med både kamrater och med kunnig pedagog.  

Samspel ur sociokulturellt perspektiv  

Det sociokulturella perspektivet betonar samspel mellan människor. Det två största namnen 

för dessa kunskapsteorier är Vygotskij och Piaget. Sträng och Persson (2003) menar att för de 

yngsta barnen i förskolan har pedagogens förhållningsätt stor betydelse för det som händer 

och sker i barnets livsvärld. Michélsen (2004) visar i sin avhandling en bild av hur samspelet 

kan se ut. Hon diskuterar resultaten utifrån begreppet affordance, ett begrepp som används för 

att se den fysiska miljön och för att beskriva vad som händer i den sociala miljön för 

människor. Det vanligaste är att barn söker sig till andra barn. Det är också känt att små barn 

hellre tyr sig till främmande barn än till främmande vuxna. Men det är först när de mycket 

små barnen ett år har träffats flera gånger som ett samspel uppstår enligt Muller och Rich 
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(1976). Michélsen (2005) menar att det är mest de aktiva barnen som inspirerar de andra 

barnen till samspel, och det är ganska ovanligt att samspel riktas mot ett barn som sitter still 

och inte gör någonting. Ett samspel kan uppstå genom att t.ex. ett barn gör något som 

intresserar andra barn, som att hoppa och skutta, leka med en intressant leksak eller befinna 

sig på en speciell plats i ett rum. Michelsen tar upp flera intressanta frågor kring barns 

samspel. Bland annat frågar hon sig om det finns olika faser i ett samspel och hur dessa ser ut 

i ett samspel. De yngsta barnen har enligt Michélsen (2004) förmåga att samspela och det är 

en fråga som inte längre ifrågasätts. Sättet som de yngsta barnen samspelar på har visat sig 

vara med på ett kroppsligt sätt där de använder sig av att t.ex. springa, rulla på golvet m.m. 

enligt Løkken (2000). Samspel kan uppstå på olika sätt, en leksak som ett barn håller kan 

locka till sig andra barn. Situationen kan då resultera i ett samspel.  

Sommer (2005) använder sig av benämningen samvarokompetens. Med det menar han, att där 

små barn vistas tillsammans i större grupper som t.ex. i en barngrupp på förskolan kan man se 

hur de barn som har lätt att samspela tillsammans har en hög grad av sociala färdigheter som 

krävs för att delta i en grupp. Ett barn med just den kombinationen av egenskaper som sociala 

och personliga förmågor har en god samvarokompetens. Barngruppen är en perfekt plats för 

att träna sin kompetensutveckling i social förmåga samt kommunikation. De yngsta barnen 

som deltar i en barngrupp på förskolan övar och praktiserar sina kunskaper tillsammans med 

de andra barnen eller vuxna genom att härma och imitera.  

Det sociokulturella perspektivet innebär också enligt Sträng och Persson (2003) att barnet tar 

till sig och lär sig att förstå och formulera den verklighet som finns i omvärlden. De menar 

vidare att Vygotskijs teori om lärande i socialt samspel skiljer sig från Piagets teorier. 

Vygotskij menar att socialt samspel kommer före individuell utveckling. Man lär sig 

tillsammans med andra. Betydelse för inlärningsprocessen enligt Vygotskij har med kulturens 

utformning att göra. Utvecklingen av den intellektuella delen och tänkandet har sin början i 

socialt samspel med andra. Piaget menar tvärtom att barnet börjar som självupptagen och 

egocentrisk för att sedan få distans och kunna se det som händer i omvärlden från andras 

perspektiv. 

Socialisation 

Socialisationen är indelade i två kriterier, primär socialisation och sekundär socialisation. Så 

fort barnet föds börjar barnet att hitta sig själv i den tillvaro som det befinner sig i enligt Gren 

(2007). Hon menar vidare att när barnet möter andra människor i olika miljöer och 

sammanhang så formas barnets identitet. För att barnet skall utvecklas behöver det mycket 

kärlek, omtanke och att mötas av empati och respekt. Resultatet blir då att barnet känner 

trygghet och det är grunden för att kunna växa som en egen individ och att våga tro på att man 

duger som människa. Gren anser vidare att vuxna behöver bekräfta barnet och att barnet 

behöver jämnåriga kamrater som tänker på samma sätt. Ett barn behöver mycket stöd från en 

vuxen för att utveckla sin identitet. Gren hävdar därför att det är viktigt att pedagoger har en 

kunskap om den sociala tillhörigheten och vad barnet har för tidigare relationer för att kunna 

leda barnet i dess identitetsutveckling. De vuxna runtomkring barnet är mycket betydelsefulla 

för det beteende barnet kommer att visa. Hur ett barn beter sig kan enligt Lindahl (2009) 

handla om det sociala samspel som barnet har med sig hemifrån. Det är även bra om en 

pedagog känner till vad barnet har för bakgrund och om det finns någon religiös eller kulturell 

bakgrund. Enligt Gren är detta socialisationsprocess. Ett barn lär sig fort vad det är för regler 

som gäller i de olika sociala sammanhang som barnet befinner sig i.  
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Citatet som följer nedan handlar om hur barnet tolkar moral men skulle kunna gälla hur barnet 

socialiserar sig in i olika sammanhang. 

 
Föräldrar och andra personer i barnets omvärld tolkar och överför moraliska budskap och 

normer till barnet genom rutiner i familjen och andra sociala sammanhang. Dessa moraliska 

budskap tolkas och återskapas av barnet. Samtidigt lägger de grunden för barnets senare försök 

att medvetet återskapa sin egen moral (Johansson 2003 s. 171).  

Med detta citat ovan menas att den primära socialisationen äger rum i kretsen av de närmsta, 

t.ex. familjen. Där lär sig barnet de grundläggande kunskaperna, bl.a. ett första språk och de 

regler som finns för en social samverkan, barnet får en historia. Det är viktigt att pedagoger 

får kunskap om hur barnen fungerar i sin vardag, vilka olika regler och rutiner barnet har haft 

under den tid som det har vistats i hemmet. Den informationen underlättar när barnen skall 

skolas in och börja på förskolan för första gången i sitt liv. 
 

Förskolan skall ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna 

erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening. Den vuxna skall ge 

barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och 

intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära skall stimuleras. I förskolans uppdrag 

ingår att så väl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande och kunskaper - från en 

generation till nästa (Lpfö 98 s.5). 

I citatet ovan förklaras den sekundära socialisationen som oftast för barnet är det sammanhang 

som finns utanför hemmet och familjen, oftast är det på förskolan barnet kommer in i den 

sekundära socialisationen. Den kallas så för att det är lärandet som sker på en t.ex. en 

institution eller platser för utbildningssammanhang utanför hemmet och familjen.  

Den sekundära skiljer sig också från den primära eftersom det vanligen inte finns några 

känslomässiga band mellan individerna. Det finns regler och rutiner som barnet måste anpassa 

sig till när de börjar på förskolan. Det är en ny miljö för barnet att börja på förskolan och 

många nya relationer skall knytas. Det kan vara svårt för det lilla barnet att förstå de regler 

som finns på förskolan. Kanske har barnet varit ensamt hemma och t.ex. inte behövt dela 

leksaker med någon.  

Kamratsocialisation 

Ett begrepp som Michélsen (2004) använt sig av i sin avhandling är kamratsocialisation, med 

det menar hon att den påverkan som de jämnåriga utsätter varandra för är ömsesidig. Det 

innebär att barnet påverkas i sin identitetsutveckling av sin omgivning, bl.a. av kamrater och 

av pedagoger. Løkken (1996) i Williams m.fl. (2000) hävdar att det är en fördel för samspelet 

att barn vistas bland jämnåriga kamrater. Det är genom omgivningen kring de jämnåriga som 

barnet bygger upp tillhörighet och identitet samt utvecklar en social kompetens, och detta sker 

igenom det kamratskap barnet får i förskolan. Barnens sätt att samspela visar många 

sekvenser på att de är målinriktade kring en specifik aktivitet som pågår eller kring en viss 

leksak. Michélsen (2004) menar vidare att de flesta samspelarsekvenser handlar omkring 

något. Samspel växlar mellan vänner och en leksak eller den aktivitet som pågår.  

Ett samspel kan även uppstå kring de etiska situationerna t.ex. om ett barn är ledset är det inte 

ovanligt att något annat barn kan komma för att trösta eller hjälpa på något vis för att göra det 

ledsna barnet glad igen. Barn ser och uppmärksammar handlingar som vi vuxna eller andra 

barn gör därför är det viktigt med bra förebilder. Etik är enligt Svenska akademins ordlista 



6 

 

”Vetskapen om sedligt gott och ont, sedelära”. Enligt Stensmo (2007) anser Roussou att 

människan i grunden föds god. Det lilla barnet föds med en godhet som sedan kan stärkas 

eller förminskas. Genom att uppmärksamma de goda handlingarna och omsorgen om andra 

stärks den positiva gnistan inom barnet.  

Empati är något som finns medfött hos det lilla barnet. Interaktionen men andra människor är 

av stor betydelse. Öhman (2003) beskriver att genom att vara tillsammans med andra 

människor lär människan sig de mänskliga villkoren, och blir mänsklig. Det lite äldre barnet 

tar efter de vuxnas sätt att trösta och visa empati. Barnet gör det på sitt eget vis som att t.ex. 

klappa ge något till den ledsna eller kanske sin egen napp. Barnet har uppfattat situationen 

och förstått att den ledsna behöver tröst. Barnet har lärt sig hur man kan trösta. Öhman (2003) 

menar att två åringar kan visa en fungerande empatiförmåga trots att de har ett stor 

egocentriskt uppförande. Lindahl (2009) menar att Piagets syn på småbarn var att de är 

centrerade till sig själva och att de inte kunde känna eller leva sig in i andras perspektiv, vilket 

andra forskare har kritiserat. Vidare menar Lindahl (2009) att barnet börjar visa empatiska 

känslor vid 18 månaders ålder.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det ses att forskningen inom små barns samspel har förändrats. Från 

att synen på de yngsta barnen varit att de är små och behövande till att de mestadels 

interagerar med sin omgivning. Trots att de första pionjärerna arbetade med att utveckla 

verksamheten inom förskolan så fick de lite uppmärksamhet av samhället. På 1970-talet 

började forskarna se att det förekom samspel även mellan de yngsta barnen. I och med att 

läroplanen för förskolan utkom 1998 har även de yngsta barnen inkluderats i verksamheten. 

Forskningen inom småbarns samspel har bedrivits i större utsträckning i dag, vilket synliggör 

den sociala biten som har en stor betydelse för individen i dagens samhälle.
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Små barn/Toddlare 

Toddlare kommer ifrån det engelska ordet toddler och är en beskrivning av de yngsta barnen i 

förskolan. Enligt Løkken (2004) betyder toddlare den som stultar eller tultar (Løkken 2004 s 

15) En teoretisk förklaring till ordet toddlare kommer från Merlou-Pontys (1945, 1962) i 

Løkken (2008)som beskriver kroppsfenomenologi. Toddlare är barn i ett till tvåårsåldern. 

Løkken (2008) menar att det som utmärker just toddlare är att de ofta anpassar sig till sina 

kamrater. Det vi vuxna kan se som en rörig lek kan enligt Løkken vara en lek som enligt 

barnen själva är fullt i sin ordning. Det är när barnen upprepar sina lekar som det kan börja 

handla om toddlarkultur. Det sociala umgänget som sker mellan barnen ett till tre år under en 

längre period på en småbarnsavdelning är den kultur mellan barnen som blir toddlarkultur.   

Ett föremål, exempelvis en leksak som barnet leker med, är oftast den centrala punkten för att 

den sociala leken ska uppstå mellan de yngsta barnen. När leken upprepas kring föremålet blir 

det snart en rutin. Pedagoger behöver inte nödvändigtvis delta i denna aktivitet. Løkken 

(2004) kallar en sådan här situation för toddlarkultur och har synliggjort ett viktigt inslag i 

förskolans värld. Det är således det sociala umgänget som uppstår mellan ett till tvååringar när 

de samspelar med varandra. Vidare beskriver hon att det sociala umgänget toddlare bedriver 

är mestadels att de går omkring/förbi varandra. Toddlarkulturens största inriktning är de 

yngsta barnens kroppsrörelser och deras umgänge med sina kamrater. 

Vidare vill Løkken (2004) att vuxna tar reda på vad för avsikter barnen har med sina 

handlingar och vilken betydelse samvaron har. Vidare ifrågasätter hon hur många förskolor 

idag som har rum eller platser som inte har leksaker men som inretts utifrån barnens egna 

kroppar som t.ex. ett rum med bra kuddar eller en lekhall där det är tillåtet att springa. 

Michélsen (2004) menar att barnen inte använder leksaker så som pedagoger förväntar sig. 

Små barn är uppfinningsrika och skapar nya idéer om hur sakerna eller möbler kan användas 

Kamrater/Vänner 

Löfdahl (2007) menar att barn som vistas på förskolan mycket under sin uppväxt utvecklar 

något som kallas kamratkultur. Begreppet refererar Löfdahl (2007) till Corsaro (1985) att barn 

som möts i förskolan och vistas med kanske samma kamrater under många år skapar 

kamratkultur. Löfdahl (2007) menar vidare att det teoretiska begrepp som används för att 

kunna tolka det som händer kring barnet på förskolan är just kamratkultur. Löfdahl anser att i 

leken uttrycks olika värderingar men att det kan variera utifrån både tid och kulturer. Ett 

förskolebarn är en del av själva kamratkulturen. Barnet lär sig att tolka den egna och andras 

sociala positioner, där de kan bestämma vem eller vilka som får vara med och leka eller vem 

som bestämmer över leken (Löfdahl 2007).  

Det är på förskolan som många kamratrelationer bildas. Det är i grupper av jämnåriga som 

barnet knyter kontakt och skaffar sig kamrater menar Williams, m.fl. (2000). Vidare refererar 

de till Frønes (1994) som beskriver att det lilla barnet från början i sitt liv är medelpunkten i 

familjens liv och all fokus läggs på barnet. Men när barnet börjar på förskolan förändras detta, 

barnen ser och lär av varandra. Det finns flera studier som visar att kamratrelationer många 

gånger är ett viktigt inslag i barnets liv för att utveckla ett symboliskt tänkande kring sig 

själva och andra. Öhman (1996) menar att redan mycket små barn reagerar på ett positivt sätt 

när de ser andra barn. Redan när barnet endast är ett år kan de visa sig att barnet kan föredra 

ett barn före ett annat. Vidare menar Öhman att det lilla barnet har glädje av andra barn och 
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att deras lek och samvaro bygger på att de imiterar och använder sig av både ögonkontakt och 

kroppsspråk. Det är bredvidleken som är den vanligaste leken för de minsta barnen enligt 

Öhman. 

Lek  

Leken är viktig för alla barn och det är det många forskare som bekräftar (Löfdahl, 2007, 

Olofsson, 1987). Även i läroplanen för förskolan står det att ”Leken är viktig för barns 

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

lärande skall prägla verksamheten ” (Lpfö 98 s. 6). Olofsson (1987) menar att definitionen lek 

inte alltid är självklar. Hon menar att det är skillnad på lek och sysselsättning. Det skall vara 

roligt att leka. En lek uppstår endast om det är på frivillig basis. Om det däremot blir till ett 

tvång blir det mer som ett arbete enligt Olofsson (1987). Barn som är under två år trivs oftast i 

sällskap av varandra men den vuxne är fortfarande en viktig lekkamrat. Men det dröjer ett tag 

innan de lär sig leka tillsammans. 

 
Vid ett och ett halvt år ålder kan vi se grunderna till samlek mellan barn. De turas om att jaga 

och bli jagade, att leda och följa, att hitta på och imitera. Vi kan se hur barn som tillsynes leker 

ensamma, bredvid varandra, med glädje smittas av vad den andre gör, börjar härma, göra 

likadant och lägger till något nytt (Öhman 2003 s.95). 

  

Citatet ovan beskriver att de yngsta barns samspel med andra baseras på att de imiterar och 

ser vad kamraterna gör. Men i glädjen att få delta i ett sammanhang med kamrater tränas 

barnet att samspela och bli en social individ. 

Innan barnet är två år handlar leken mest om att springa runt och vilja göra likadant, härma. 

Den vuxne har en viktig roll för barns lärande till lek. Vissa barn behöver hjälp för att kunna 

leka. Vidare menar Granberg (1999) att en vuxen inte skall styra leken utan mera vara en del 

av leken och delta. Genom att vi lär oss att tolka barnets leksignaler kan det bli en berikande 

lek. Den vuxne måste alltid finnas till hands och vara beredd att börja leka med barnet. 

Granberg (1999) hävdar vikten av att en pedagog måste förhålla sig nära barnet och då helst 

på golvet och inte sittandes vid bordet på en stol. För barn under tre år är det mycket 

kroppskontakt under själva leken och en knuff behöver inte alltid vara illa menad. Knuffen 

kan istället vara början till ett samspel mellan två barn.  

Vuxnas roll och närvaro vid barns lek är av stor betydelse för lekens utveckling. Det är genom 

leken som barn lär och tolkar sin omgivning enligt Lindqvist (1996). Vidare menar hon att 

barnet lever ut önskningar eller ger utlopp för sina känslor som kretsar kring barnet i den 

lekstund som barnet befinner sig i. Lindqvist (1996) betonar vidare att det är i leken som det 

är ett bra tillfälle att utöva olika tankehandlingar och känslohandlingar och då speciellt i 

rollekar. Det är genom leken barnet utvecklar sin empatiska förmåga enligt Öhman (1996). 

Leken behöver sättas som ett viktigt inslag i verksamheten på förskolan, det är i leken som 

barnet sätts i centrum och kan utveckla sin självkänsla. Barnet tränas då också till att fungera 

socialt även i framtida sammanhang. 

 

Det är inte ovanligt att fria leken finns som en enskild aktivitet på förskolan, och att 

pedagoger tycker att fria leken är viktig och betydelsefull för barnen. Men vad är egentligen 

fri lek? Och hur används den av barnen? Hjort (1996) menar att fri lek är tillfällen då barnen 

själva valt aktivitet och att aktiviteten inte är styrd från pedagoger. Vidare menar hon att allt 

ansvar läggs på barnet. Fri lek är enligt Hjort (1996) endast ett begrepp som pedagoger 



9 

 

använder för att skilja aktiviteten från planerad styrd aktivitet. Enligt Hjort (1996) menar 

Andersson och Kampman (1991) att det i första hand handlar om att pedagogerna är 

frånvarande från barnen och att barnen själva får bestämma fritt och det styrker även 

Rasmussen (1993). Det är heller inte ovanligt att fri lek har blivit ett begrepp som 

schemaläggs och det enligt Rasmussen (1993). På ett dagsschema finns det ofta luckor i dagen 

då fri lek ges utrymme men frågan är varför man inte leker fritt när gruppen t.ex. leker i en 

lekpark som inte är belägen inom förskolans område? Men den fria leken kan få konsekvenser 

om inte pedagogerna deltar enlig Öhman (1996). Ett barn som har svårt att hitta kamrater eller 

som sällan får vara med och leka blir lättare ett offer i den fria leken och barnet kan utveckla 

en dålig självkänsla. Det är inte ovanligt att det är det starka barnet som tar över och 

bestämmer regler kring leken och vem som får vara med. För att en fri lek skall fungera 

behöver barnet vara väl förtrogen över vad som gäller och att barnet är tryggt. Barn som 

exkluderas i gruppen men som har en vän kan lättare ta sig in i grupper i jämförelse med om 

barnet inte har någon vän. Små barn som är socialt kompetenta fortsätter även att vara det 

resten av livet.  

Kommunikation 

Genom att använda språket kan vi förmedla vad vi vill. Vi kan förmedla genom att använda 

oss av kroppsspråk och verbalt tala om hur vi känner. Vid ett års ålder brukar de flesta säga 

sina första ord. Miljön har stor betydelse för det språk som barnet kommer att använda. Det är 

genom andra som barnet lär sig språk. Därför har det sociala samspelet en stor betydelse. 

Trevarthen (1979, 1998) i Von Tetzchner (2005) anser att barnet har ett medfött socialt skäl 

och med det menas att barnet kan förstå de uttryck som andra människor har. Ett begrepp som 

Bruner (1975) i Tetzchner (2005) använder är scaffold och det betyder stötta. Begreppet 

används för att beskriva samarbetet mellan barn och vuxna. Många av de barn som befinner 

sig i förskolor runt om i landet är barn mellan ett och tre år. Spridningen i den verbala 

utvecklingen varierar stort i denna åldersgrupp. Många av dessa barn har inte ett verbalt språk 

utan kommunicerar på andra sätt med varandra och med vuxna. En stor del av den 

kommunikationsform de yngsta barnen använder sig av är imitation och härmning i samspel 

med andra. Däremot så gör Lökken (1996) i Williams m.fl. en skiljaktighet då hon menar att 

härma är något mer än att imitera. När barn härmar varandra är det överdrivet på ett kritiskt 

sätt och detta är en medveten handling. Medan imitation är omedvetna förvrängningar av en 

förebild. Många barn vill vara lika andra barn och de vill delta i ett sammanhang och grupp. 

Williams m.fl. (2000) anser att mycket av det sociala lärandet sker genom omedveten eller 

medveten imitation. 

Pedagogens roll 

I barns utveckling av självkänsla och sin egen tro på sig själv är det oerhört viktigt vad 

pedagoger har för bemötande i interaktionen med barn. Ett positivt bemötande och 

engagemang är grunden för barns utveckling inom områden som socialt, kognitivt och 

känslomässigt. Pedagoger är förebilder för barnen och hur vi bemöter och samspelar 

tillsammans med varandra. I ett samspel där barnet får positiva upplevelser och bemöts med 

intresse av de andra barnen påverkar barnets identitet och självbild på ett positivt sett. 

Barngruppen i en förskola speglar sig i sin omgivning menar Öhman (2003). Detta gäller både 

i de vuxnas och barns attityder och bemötanden. Gunilla Niss m.fl. (2007) menar att 

relationen och samspelet mellan individer påverkar de prestationer och resursutveckling som 

finns hos individen.”Att bli sedd, benämnd, berörd och bekräftad är viktiga aspekter i varje 
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barns identitetsbygge.” Öhman (2003 s 63). Ett barn som känner sig omtyckt och respekterad 

har bättre tillgång till sin personliga resurs och kunskap.  

Pedagoger har en roll som modell för barnen vare sig man vill det eller inte i arbetet med 

barn. Därför menar Niss m.fl. (2007) att arbetslaget behöver gemensamt diskutera och 

reflektera över förhållningsätt i samspel gentemot varandra, barn och föräldrar. Lamer (1990) 

i Öhman (2003) menar att pedagoger oftast har tydligare regler för hur vi hanterar saker än 

hur vi vill ha det tillsammans i förskolan. Tydliga regler för både pedagoger och barn, hur 

man förhåller sig gentemot varandra vuxna som barn underlättar arbetet för ett gott klimat på 

förskolan. När pedagoger i förskolan ska tala eller handla i etiska frågor är det viktigt att 

tillsammans i ett arbetslag och som individ fundera på sina egna värderingar och attityder. 

Vuxna som är i barns närvaro är förebilder som barnen identifierar sig med. En pedagog med 

ett gott hjärta och goda handlingar som ser och uppmärksammar det positiva kan få en helt 

annan kontakt och respekt från barnen till skillnad från den som kanske ofta höjer rösten och 

som har ett negativt beteende gentemot barnen. 

Det lilla barnets handlingar är enligt Granberg (1999) inte onda. Genom erfarenheter lär sig 

barnet vad som är rätt respektive fel anser Granberg. Hon menar vidare att det är viktigt för en 

pedagog att inte bromsa upp barnets nyfikenhet med onödiga förbud eller principiella regler 

samt att barn behöver utforska och lära sig av sina erfarenheter. En pedagogs viktigaste 

uppgift är att uppmärksamma att barnets handlingar har konsekvenser och det kan få barnet 

att fundera över ting som de inte sett tidigare enligt Doverberg och Pramling (2007). 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att leken är det centrala för att barn ska utvecklas som enskilda 

individer med sociala färdigheter för att kunna samspela med andra. Leken måste vara en 

frivillig aktivitet för att det ska finnas glädje till att samspela med andra. Här har även den 

vuxne en viktig roll i den leken. Samspelet med de jämnåriga kamraterna bidrar till att 

samspelet mellan varandra utvecklas. Toddlarkultur är ett fenomen som förekommer i en 

barngrupp där jämnåriga kamrater samspelar med varandra. Det är det sociala samspelet med 

andra som sker under en längre period med rutiner som upprepas som bidrar till 

toddlarkulturen. För barn i den yngre ålder ett till tre år är det viktigt att tänka på att ge barnet 

gott om utrymme då de använder sig i stor utsträckning av den egna kroppen i interaktion med 

andra. Barnet i denna ålder använder sig ofta av kroppsspråket då de saknar ett verbalt språk 

och det är med kroppen det förmedlar vad de vill. För att barnet ska få igång ett samspel med 

en kamrat är det vanligt att de använder sig av imitation. Kamratkulltur är ett annat begrepp 

som används. Med kamratkultur menas att det är den kultur som uppstår då de yngsta barnen 

vistas i en grupp med kamrater på förskolan. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att studera hur samspelet mellan de yngsta barnen mellan 

ett och tre år på förskolan tar form. Hur tar samspelet form för de barnen som ännu inte har ett 

verbalt språk? Resultatet i vår studie hoppas vi att andra pedagoger kommer att ha glädje och 

nytta av i sina verksamheter för att kunna utveckla och synliggöra det positiva i samspelet. 

 

 

 På vilket sätt samspelar de yngsta barnen med varandra? 

 

 Vad är det som sker i samspelet för de yngsta barnen? 

 Vad har leken/vad kan leken bidra till för att utveckla ett samspel?  
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Metod 

 

Vi har valt att observera barn genom videofilm och löpande protokoll. Vi har filmat olika barn 

i olika aktiviteter. Den sammanlagda filmtiden är ca 180 min. Utifrån det materialet har fyra 

filmsekvenser valts ut. De utvalda sekvenserna är ca en till två minuter långa. Dock har det 

funnits vissa problem med filmsekvenser. Pedagoger har inte velat vara med och det har 

resulterat i att resultatet av observationerna har blivit missvisande. Med hänsyn till barnens 

ålder har vi inte gjort några intervjuer eller lämnat ut enkäter. Löpande observationer blev till 

slut det som vi kunde se var lättast för att då behövde inte pedagogerna vara med i 

filmobservationerna. Av de löpande observationerna är fem utvalda. De observationerna är 

mellan fyra till fem minuter långa. 

Tillvägagångssätt 

Vi började med att lämna ut ett missiv brev till alla berörda vårdnadshavare om ett 

godkännande att deras barn fick delta i studien. Det innebär att alla vårdnadshavare fick skriva 

under ett avtal som tillåter oss att filma deras barn och att använda materialet till analys för 

vår studie. Vi informerade även om att materialet bara kommer att användas till vår studie och 

att materialet sedan kommer att sparas på högskolan samt att det sedan kommer att förstöras 

efter ett år. Det krävs ett medgivande för att barnen skall få medverka i filmobservationer. Vi 

följer de regler som gäller för forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002). Det finns 

vissa etiska dilemman när man skall filma de yngsta barnen eftersom de inte själva kan svara 

på om de vill delta i studien eller inte. Barnen kan heller inte själva uttrycka att de vill avbryta 

sitt deltagande. Här måste vårdnadshavare tillfrågas. Vi har tydliggjort i vårt brev till 

vårdnadshavare att deltagandet är frivilligt och att de har rätta att avbryta deltagandet när de 

vill.  

Videoobservation 

Vi har i vår studie använt oss av fingerade namn för att identiteten skall skyddas. Vi har under 

olika tillfällen filmat barnen i varierande situationer. Barnen var till en början väldigt nyfikna 

på kameran så det gick några tillfällen till att bara gå omkring med kameran för att barnen 

skulle vänja sig vid den. Lindahl (1996) styrker i Pramling (1999) att det kan vara svårt att 

undvika barnets intresse för kameran. Syftet med observationerna var att se hur barnen 

samspelar med varandra. Vi har valt att inte ta med pedagogerna i våra filmobservationer 

eftersom några var emot att delta i filmerna. Pramling (1999) menar att det kan få ett negativt 

resultat att filma pedagoger, hon menar att det inte blir naturligt. En pedagog kan enligt 

Pramling förställa sig eller göra något som de i vanligt fall inte skulle gjort. Därför har vi 

respekterat pedagogernas önskan att inte delta.  

Löpande observation 

Vi har valt att även göra löpande observationer med anledning av att pedagoger känner sig 

obekväma med videokameran. Med löpande protokoll menar Rubenstein och Wesén (1986) 

att man ordagrant beskriver ett händelseförlopp. För att snabbt kunna skriva ner en 

samspelssituation har vi använt oss av block och penna. Vi har inte inriktat oss på ett speciellt 
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barn utan beskrivit händelserna kring en specifik samspelssituation. Vi upptäckte under 

arbetets gång att det var lättare att fånga ”ögonblicket” med att alltid ha tillgång till ett block 

och penna samt att det inte störde den pågående aktiviteten. Vi kunde dessutom vara både 

deltagande och observerat på avstånd. 

Vi har tillsammans och enskilt studerat videoobservationerna. Vi har studerat materialet 

många gånger och sedan utifrån vårt syfte och vår frågeställning valt ut några sekvenser för 

analys. Av de löpande protokollen har vi gemensamt valt ut några samspelssekvenser vi 

tyckte vara intressanta och relevanta för studien.  
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Resultat 

 

Här kommer vi att presentera resultatet av de vi sett i våra observationer. Vi har valt ut några 

för oss relevanta exempel för studien. Det vi kunnat se är att barn kan använda sig av olika 

tillvägagångssätt för att närma sig andra barns lek för att hoppas på att bli inbjudna till leken 

eller aktiviteten. Genom att närma sig det andra barnet och göra likadant kan det resultera i ett 

samspel. Denna sociala kompetens menar Öhman (2003) finns tidigt hos det lilla barnet. 

Det som oftast startar ett samspel visar sig i våra studier vara något som är av intresse för 

någon eller några andra barn som t.ex. rörelse eller leksaker. I ett samspel kan vi även se de 

olika faserna som t.ex. start, underhållning och stopp. ”Det som tolkats som startsignal i de 

allra flesta samspel är ett aktivt barn dvs. en kamrat som gör något, med eller utan leksak” 

(Michélsen 2005 s.69). 

Samspel kring ett torkskåp 

Denna episod utspelar sig i en hall på en förskola. Det är tre flickor Julia (2:11), Klara (2:9), 

och Nora (2:5). Namnen på barnen är fingerade. De här flickorna brukar vid flera tillfällen 

söka sig till varandra för att leka och samspela. I sekvensen som följer här nedan kan vi se hur 

ett samspel kan se ut när det uppstår och hur det kan avslutas. 

Videoobservation 2010-02-25 Kl 10:01:09–10:01:50 

 
Alla tre flickorna är vid torkskåpet. Julia står vid det ena torkskåpet och öppnar 

dörren. Klara står vid det andra torkskåpet och öppnar den dörren, tittar på varandra 

och säger något som inte kan uppfattas. Nora ställer sig vid Klaras dörr och när Klara 

öppnar den puttar Nora igen den. Alla tre tittar och skrattar åt varandra. Detta 

upprepas ett par gånger tills att Klara får dörren på kinden när Nora puttar igen den. 

Klara blir ledsen och går där ifrån. Julia ser mycket bekymrad ut då Klara är ledsen. 

Hon får tröst i högst ett par sekunder innan hon går tillbaka till torkskåpet. Under 

denna lilla stund då Klara fick tröst gick Nora till bänken i hallen för att upprepade 

gånger klättra upp på den för att sedan hoppa ner. Julia och Klara fortsätter sitt 

samspel tillsammans med torkskåpsdörrarna.  

Det som får detta samspel att starta är att de alla tre möts ute i hallen. Julia tar initiativet till att 

ställa sig vid torkskåpet. De andra flickorna ser Julia banka på torkskåpet och gör nu samma 

sak. Det som lockade de andra två flickorna var just att Julia började banka på skåpet. Det 

som tycks hålla samspelet vid liv är glädjen de får av varandra då de tittar och skrattar samt 

imiterar varandra. Detta är en sekvens som håller på i ca 1 min innan det abrupt avbryts i gråt. 

Det som får samspelet mellan alla tre att upphöra är när Nora råkar putta igen torkskåpsdörren 

på Klara så att hon blir ledsen. Det glädjefyllda samspelet verkar bytas ut mot både 
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ledsamheter, skuld och oro. Både Julia och Klara kan ta upp samspelet igen trots att det blev 

avbrutet medan Nora istället göra något annat. 

Samspel i bollek 

Det här exemplet utspelar sig i lekhallen på en stor blå samlingsmatta som ofta inbjuder till 

spring och rörelselekar. Till en början är det två flickor Nova (2:8) och Ida (2:9) som leker 

med en boll. Efter en stund tillkommer ett tredje barn Erik (2:4) som tidigare inte deltagit i 

den pågående bolleken.  

Observationen är ca fem minuter. 
 

Nova och Ida leker med en boll de kastar bollen mellan sig och samtidigt skrattar de 

högljutt . Julia har bollen och Nova säger - kasta mig kasta mig Nova tar emot bollen 

och skrattar och springer iväg. Ida springer efter, hon får bollen och springer i väg och 

Nova springer nu efter Ida. Erik kommer nu springandes och tar bollen. Både Ida och 

Nova stannar upp och tittar på pedagogen. Pedagogen säger till Erik att lämna tillbaka 

bollen. Nova tar bollen och kastar till Ida och nu fortsätter flickorna och skratta och 

springa. 

Genom att springa och skratta lockas Ida till att göra likadant som Nova. Genom att Nova 

leker med hela sin kropp lockas Ida till att imitera. Samspelet här går ut på att bollen blir en 

länk emellan flickorna, det är bollen som verkar roligast och det är den som håller igång 

samspelet. Men vi tolkar även att skratten och den delade glädjen över bollen håller samspelet 

vid liv. Allt får ett stopp när Erik tar bollen men springandet fortsätter när de båda flickorna 

får tillbaka bollen. Stoppet i deras samspel kunde i den situationen då Erik kommer och tar 

bollen ha brutits helt. Men vi tolkar det som om glädjen i samspelet var så stor att den lätt 

kunde upptas igen. 

Danslek 

I denna situation är det Nora (2:5) Klara (2:9) och Julia (2:11). Alla tre dansar runt i en ring 

på mattan dansen avbryts en gång och Klara och Julia går åt sidan men Nora vill fortsätta 

dansleken och ropar på de andra två. 

Observationstid fyra minuter 
 

Nora ropar – igen! till Klara och Julia. De ansluter och rusar bort till mattan. De tre 

flickorna börjar dansa i en ring, de håller varandra i händerna.  Då ansluter ett större 

barn Amanda fyra år och vill vara med men då utbrister Nora – Nej och puttar bort 

Amanda och dansleken bryts.  

Vår tolkning av denna händelse att Amanda blir utesluten i dansleken av Nora som enligt vår 

tolkning inkräktar på en redan pågående lek. Ofta när barn leker tillsammans så är det inte 

mycket som behövs för att det ska avbrytas. Det kan räcka med att någon annan kommer in i 
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rummet eller en kommentar eller blick som inte besvaras av kamraten som göra att samspelet 

upphör. 

Härmlek i lekhallen 

Här kan vi få se några exempel från hur situationer kring härmlekar kan se ut.  I det här 

exemplet nedan medverkar Nora (2:5) och Klara (2:9). De båda befinner sig i ett lekrum och 

lyssnar på musik och dansar. 

Observationen är ca fem minuter lång. 
 

Nora och Klara är på mattan i lekhallen och lyssnar på musik. Nora börjar springa och 

hon sätter sig ner på knäna upprepade gånger. Klara tittar med en intresserad blick på 

Nora, hon härmar sedan Nora genom att göra likadant nu springer båda flickorna. 

Men sedan blir härmandet omvänt, Nora stannar upp och gör sedan som Klara.  

I denna situation ser vi ett samspel uppstå mellan flickorna genom att Nora blir inspirerad av 

att se Klara springa på mattan. Det är inte ovanligt att musik får barn att vilja röra på sig. Vi 

tolkar även situationen så att Klara kände en sådan glädje i samspelet och för att hålla leken 

igång blir så väljer hon att fortsätta springa för att locka Klara att fortsätta leken.  

Härmlek i klossbygge 

I nästa situation deltar två pojkar Lowe (1:0) och Lukas (1.4) en pedagog samt Lowes pappa. 

Situationen utspelar sig i ett lekrum på en stor samlingsmata. Pedagogen har valt att bara ha 

ytterligare ett barn inne för att låta Lowe ha en kamrat att leka med då Lowe är på inskolning. 

De båda pojkarna håller sig nära pedagogen som tar fram klossar att bygga med.  

Observationstid sju minuter 
 

Lowe och Lukas sitter med en pedagog på golvet och bygger med klossar. Lowe är på 

inskolning och håller sig nära pedagogen. Lukas tar nu en kloss och tittar på den, 

Lowe har två klossar som han sätter ihop och tar i sär, Lukas tittar på Lowe och tar en 

kloss till. Lowe börjar nu slå klossarna mot varandra och Lukas gör sedan likadant. 

De tittar på varandra och slår ytligare en gång klossarna mot varandra. En pedagog 

kommer in i rummet och de båda pojkarna slutar genast. Lowe kryper till sin pappa 

och Lukas går till kanan.   

I exemplet ovan kan vi se hur Lowe lockar till sig Lukas att leka och göra samma sak med 

klossarna. Ett samspel mellan pojkarna uppstår under en kort stund. Men det bryts när en 

pedagog kommer in i rummet. Lindahl (2009) menar att imitation inbjuder till samspel och att 

imitationen fungerar som en social länk mellan barnen.  
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Härma i springlek 

Den här samspelssekvensen kan vi se ytterligare ett exempel på hur springlek får igång ett 

samspel mellan barn som egentligen inte just för tillfället leker med varandra. Situationen 

utspelar sig ute på gården, det är ca 12 barn ute och leker tillsammans med tre pedagoger. Det 

finns cyklar och gungor samt att det finns saker att gräva med i sandlådan. I situationen deltar 

fyra barn, Jesper (2:3) Nova (2:6) Emil (2:4) samt Maja (1:8).  

Observationstid är 5 minuter.  

 
Jesper går efter en pojke som har en attraktiv cykel och väntar på att det ska bli hans 

tur att ha cykeln. Plötsligt börjar han springa skrattandes och skrikandes (av glädje) 

runt sandlådan. När han hunnit ett varv ser Nova detta och följer efter Jesper och gör 

likadant skrattar och skriker. Emil som står vid gungorna och tittat på de båda 

springande barnen följer nu efter och skriker och skrattar om vartannat.  Maja som 

hela tiden suttit i sandlådan har tittat och skrattat med åt de springande barnen reser 

sig nu upp för att följa efter. Nu springer alla fyra barnen runt sandlådan och plötsligt 

snubblar Emil och alla barn stannar upp och tittar på Emil. Nu slutar barnen att 

springa och går åt varsitt håll.   

I denna situation kan man undra varför Jesper fick ett sådant glädjesprång.  Kan ha blivit så 

överväldigad av glädjen då han kanske tänkte på att snart var det hans tur att få cykla. Det kan även ha 

varit att han kände att han inte längre orkade vänta och på så vis hittade på att springa runt 

sandlådan. Han kan även ha upptäckt att han inte var delaktig i någon aktivitet Williams 

(2006) menar att barn som inte är delaktiga i andra barns lek eller samspel söker kontakt med 

andra barn och försöker få delaktighet i den pågående leken. Då Jesper möjligen kände sig 

utanför eller inte delaktig så kan han gjort ett försök att få igång en egen lek vilket lyckades. 

Att göra någon glad 

Här presenteras ett samspelsmöte mellan två barn en flicka Nora (2:5) och en pojke Lucas 

(2:2). I situationen blir flickan ledsen när hon tror att Lucas ska rasa hennes torn när han 

närmar sig Nora. Lucas verkar bli överraskad av hennes agerande men väljer att försöka göra 

henne glad genom att ge Nora nya klossar. 

Videoobservation 2010-03-10 Kl. 10:17:32–10:18:45 
 

Nora bygger med klossar på golvet hon har mycket klossar runt om kring sig. När 

Lucas nyfiket närmar sig Nora för att delta i klossbygget. När Lucas står framför Nora 

lägger hon armarna runt tornet för att dra det till sig Tornet rasar och Nora blir ledsen 

och gråter . Lucas som tittar sig oroligt och förvånat omkring verkar överraskad över 

vad som hände. Efter en liten stund räcker han fram klossen till Nora som med glädje 

tar emot klossen.  
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Här kan man se tydligt hur Lucas vill trösta Nora som blev ledsen trots att han inte förstod 

varför tornet rasade. Man kan tolka det som att han tog på sig rollen i denna situation som den 

som kunde trösta. När Lukas räcker fram klossen till Nora kan det tolkas som att han uppfattat 

att hon blir ledsen över klossarna men att han inte riktigt vet varför. Han försöker då på sitt vis 

trösta och göra henne glad igen genom att ge henne klossen. När de små barnen får uppleva 

andra barn som är ledsna så lever de sig in i situationen och på så vis kan de då även reagera 

och agera beskyddande och medkännande. För att barn ska kunna öka sin känslighet för andra 

och för sina egna behov och känslotillstånd är det viktigt att de får uppleva och delta i dessa 

situationer där andra barn är ledsna, arga eller glada. Det är i dessa situationer barnet 

införlivar sig kunskapen om andras känslor och känsloutryck. 

Samspel kring en leksaksbil 

Den här situationen utspelar sig i den stora lekhallen det är många barn som är aktiva även 

finns det mycket leksaker framme och välja emellan. Två pojkar Erik (2:4) och Martin (2:2) 

vill ha samma bil. 
 

Videoobservation 2010-03-03  Kl 15:42:05-15:42:49  
 

Erik och Martin vill ha samma bil men Erik har haft bilen från början. Erik håller fast 

bilen och säter sig på den. Martin fortsätter att dra i bilen och försöker putta bort Erik 

som protesterar och skriker nej. Martin fortsätter att dra i bilen, och Erik vänder sig då 

mot Martin och sträcker ut tungan. Martin som ser detta och tar då på sin egen mun 

och tunga för att sedan peka på Eriks mun. Detta upprepas två gånger sedan gå Martin 

där ifrån. 

Vi tolkar detta som att Martin blir avbruten i sin process med leksaksbilen då Erik räcker ut 

tungan. Martin har tidigare kanske inte upptäckt tungan hos varken sig själv eller kamraterna 

utan verkar bli fascinerad av Eriks tunga. För att förstå vad det är menar Granberg (1999) att 

det lilla barnet ska få erfarenhet till olika objekt behöver barnet få uppleva föremålet med 

andra sinnen som t.ex. känsel där barnet kan ta på föremålet men även smaken är viktig då de 

gärna stoppar i munnen för att smaka. Med kroppsliga sinnesintryck kan det lilla barnet 

uppfatta och förstå sin omvärld och få erfarenheter om strukturer, värme och kyla, hårt och 

mjukt m.m. 

Samspel kring klossbygge 

Den här situationen utspelar sig kring ett klossbygge. Från början är det Tindra (2:7) och Leo 

(2:8) som bygger med klossarna. I situationen befinner sig även Max (3:0). Till en början är 

han lite i bakgrunden av de andra två men efter en stund tycks Max också vilja vara med i 

Tindra och Leos klossbygge men verkar inte veta hur han ska bete sig för att få tillträde till 

leken.  

Videoobservation 2010-02-16 Kl 14:52:45–14:54:14 
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Max sitter bredvid Tindra och Leo. Max börjar slänga klossar i en låda. Tindra 

fortsätter att bygga Leo hämtar mera klossar och försöker sätta på tornet Tindra – 

säger nej och tar klossen från Leo och tornet rasar och Leo skrattar. Tindra bygger 

upp tornet igen. Max anländer med en stor buss och Leo säger – akta för att skydda 

tornet. Leo går sedan därifrån medan Max sitter kvar. Tindra förflyttar sig nu till en 

stor bil som går att sitta på och hon tar även med sig tornet dit. Max följer efter med 

sin buss. Leo anländer till bilen. Tindra börjar plocka isär tornet och lägga klossar 

runt sig. Max börjar nu ta klossar från Tindra och tittar på pedagogen (som filmar). 

Max fortsätter att ta klossarna. Tindra upptäcker nu att Max har klossarna och 

försöker ta tillbaka dem. Tindra säger - Nej min och Max tittar åter på pedagogen 

Tindra börjar nu bli ledsen och tittar också på pedagogen Max håller fast klossarna 

och går vidare och försöker att ta resten. Tindra kliver av bilen och följer efter Max, 

Tindra skriker samtidigt – Nej, nej och Max tittar mot pedagogen.  

Det kan funderas och tolkas på olika sätt varför Max beter sig som han gör i denna situation. 

Vill han vara med och leka eller vill han retas med Tindra för att se hur reaktionen hos den 

vuxne ter sig. Lindahl (2009) refererar till Dunn (1991) som menar att barn i den åldern kan 

förstå hur det kan irritera en kamrat likaväl som om de ser en kamrat gråta kan gå fram och 

vilja trösta. Barnet börjar nu även först kopplingen mellan handling och konsekvens. Max 

handlande får en reaktion hos Tindra som han möjligtvis kan tyckas vara intressant. Öhman 

(1996) menar att ett barn som tar kontakt eller försöker komma in i en pågående lek genom att 

förstöra måste få hjälp av pedagog för att lära sig hur man tar kontakt. Om barnet inte får 

hjälp med detta kan barnets självkänsla påverkas på ett negativt sätt och barnet börjar bete sig 

på ett sätt som inte uppskattas av varken kamrater eller vuxna. 
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Analys av observationer 

 

I detta avsnitt kommer det att presenteras och redovisas det resultat vi fått ut av våra 

observationer. Det vi har kunnat se i vår undersökning om hur barnen samspelar med varandra 

är att de yngsta barnen mestadels imiterar och härmar varandra. Den egna kroppen är ett 

verktyg både för leken samt kommunikationen i samspel med sin omgivning. En 

samspelssekvens kan vara under en kort period eller längre men att det inte behövs mycket för 

att samspelet skall brytas. När det gäller de yngsta barnen behövs oftast inga frågor om att 

vilja delta i t.ex. springleken utan barnen tar sig in i leken och deltar. Men ett samspel kan lika 

fort som det startar få ett snabbt slut. I exemplet med barnen som springer runt sandlådan 

stannar de omedelbart upp för att se hur det gick med kamraten som föll. Samspelet kring 

springleken tog snabbt slut och barnen gick åt olika håll. 

 Pedagoger skall vara förebilder och visa hur vi är mot varandra. Vi har även sett att 

pedagoger är viktiga för att barnen skall lära sig att samspela. Pedagogerna har en viktig roll 

för att hjälpa barnen att både kunna leka och att samspela, men också att vara goda förebilder 

så att barnen tar efter och lär sig. Små barn behöver stora utrymmen så att de finns plats för 

spring och lek. I resultatdiskussionen kommer vi att knyta ihop våra analyser med det som vi 

läst i vår litteratur. 

Det resultat vi sett i vår undersökning om samspel hos de yngsta barnen är att de är mycket 

fysiska. Det är det aktiva barnet som lockar med sig andra barn till att samspela. Genom att 

springa, hoppa, dansa och på andra sätt röra sig så tycks andra barn vilja göra lika som de 

aktiva barnen. Sång och musik finns också med och har en stor inverkan på samspelet mellan 

barnen ett barn som tar en kamrat i handen och börjar dansa när de hör musik fångar oftast 

resten av de barn som befinner sig nära de dansande barnen. Vi har även sett att ljud är ett 

effektivt sätt att använda sig av för att få andra barn till att vilja samspela. Det kan vara genom 

att barnet t.ex. skriker eller göra andra ljud och får de andra barnen att lyssna och kanske vill 

vara med. De använder sig även av föremål som de skapar ljud med. Som i ett av exemplen så 

startar Julia ett samspel med Klara då Julia börjar banka på torkskåpsdörren.  

Även barn som t.ex. leker med klossar lockar också till sig andra barn, därför anser vi utifrån 

det vi sett i vår undersökning att leken för de yngsta barnen med deltagande vuxna är mycket 

viktig.  Det vi har egen erfarenhet av är att ofta uppmanas barnen att inte springa/hoppa 

inomhus, att det är en lek som bedrivs utomhus. En stor matta i lekhallen som inbjuder till 

springlek blir oftast stoppad av pedagoger. Ibland har det även hänt att pedagoger stoppar 

barnen utomhus med argumentet att barnen skall gå så att de inte ramlar och slår sig. 
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Diskussion 

 

Vårt syfte med denna undersökning har varit att studera samspelet mellan de yngsta barnen på 

förskolan och försöka upptäcka hur barnen samspelar med varandra. 

Det vi har kommit fram till i vår studie om samspel är att samspelssekvenserna kan variera 

stort i tid. Det kan vara sekundlånga samspel till flera minuters långa samspelssekvenser. 

Michelsen (2005) har gjort många studier och skrivit många böcker om just de yngsta barnens 

samspel. Hon har bland annat skrivit en bok som heter Samspel på småbarnsavdelningar som 

bygger på hennes avhandling. Vi har kunnat använda den boken i vår studie då hon tar upp 

om längden på samspelssekvenserna. Michelsen skriver även om olika faser i ett samspel t.ex. 

om vad som får ett samspel att starta, hållas vid liv och avslut. Här kan även vi se i våra 

observationer att de innehåller just dessa faser. I ett exempel ”Samspel kring ett torkskåp” kan 

vi se hur samspelet startas då en flicka börjar banka på torkskåpet och två andra flickor lockas 

till att göra lika och samspelet är igång. I ett annat observationstillfälle ”Härma i springlek” 

kan vi se hur ett samspel avslutas då barnen springer runt en sandlåda och ett barn faller och 

de andra barnen ser det och de stannar upp och här avslutas springleken. Oftast är det inte 

mycket som ska till för att ett samspel ska avbrytas och det verkar vara svårt för barn att 

därefter få tillbaka lusten och glädjen i samspelet för att återuppta det. Det som framkommit i 

våra observationer är att det är mycket härmning i barnens samspel. När barnen härmar 

varandra kan det vara dels genom att de härmar varandra då de t.ex. springer tillsammans som 

i ett av exemplen ”Härmlek i lekhallen” där ett barn springer och sätter sig på knäna, 

kamraten gör sedan likadant men sedan blir härmleken ombytt. Michelsen kallar just detta 

samspel för växlande dominansmönster eller horisontellt samspel. Hos de barn som är kring 

två till tre år så är dessa samspel vanliga då de båda verkar vara medvetna och kan turas om 

att dominera samspelet.  

Vi har även kunnat se att det är i denna ålder som den som leder samspelet verkar vara 

medveten om sitt handlande för att få kamraten/kamraterna att vilja fortsätta samspela. Hos de 

yngre barnen mellan ett till två år handlar samspelen mer om att ett barn gör en aktivitet som 

ett annat barn får syn på och på så vis lockas till att göra lika. Det behöver inte alltid vara en 

aktivitet där den förste är medveten om den andres handling. Det vi fått syn på är att de små 

barnen behöver stora utrymmen för att både leka och springa. Løkken (2005) styrker det med 

att skriva att de yngsta barnen har ett stort rörelsebehov. Hon menar vidare att barns 

motoriska utveckling sker mycket snabbt mellan ett och två år. I många av våra observationer 

har vi kunnat se att lusten för att springa t.ex. kring en matta i lekhallen eller en sandlåda ute 

på gården kan locka till samspel. Många gånger har pedagoger fasta regler som ofta kan 

förstöra ett pågående samspel t.ex. att det inte är tillåtet med spring inomhus. Dessa 

situationer sker ofta i den ” fria leken”. 

 Begreppet fri lek tas upp därför att det kan vara svårt för pedagoger att få syn på vad som 

sker i den fria leken. Det vi hört pedagoger i verksamheten säga är att det ofta sägs hur bra ett 

barn leker, men i ett annat sammanhang kan samma barn beskrivas med motsatsen, att det har 

svårt att leka och att få kamrater. Det kan betyda att barnet är bra på att sysselsätta sig själv 

men när det gäller att knyta kamratkontakter och att delta i samspel finns det brister. Därför 
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har vi kritiserat hur ” fri lek” ofta används på förskolan eftersom vi anser att pedagoger alltid 

måste vara deltagande utan att för den skull styra. Enligt egna erfarenheter av fri lek så 

bedrivs den oftast när pedagoger har annat för sig, och det styrker Öhman (1996). Genom att 

pedagoger deltar kan vi få syn på hur samspelet mellan barnen tar form och hjälpa de barn 

som behöver hjälp. Vi håller med Öhman (1996) om att den fria leken kan få konsekvenser 

för ett barn som har svårt att komma in i lek eftersom den fria leken oftast sker utan 

pedagoger. Öhman (1996) skriver just att det oftast är de starka barnen som leder och 

bestämmer hur leken skall se ut och vilka som får delta.  

För att samspelet skall kunna fungera är språket en viktig del för barnen. Tetzchner (2005) 

menar att barnen börjar säga sina första ord vid ett års ålder. Samtidigt menar han att både 

samspel börjar redan då barnet är nyfött. Det är genom andra barnet lär sig både språk och 

samspel. Det vi kunnat se i vårt arbete är att imitation har varit det centrala och det styrker 

även Williams m.fl. (2000) där de beskriver att barnen har en vilja att göra som andra. Løkken 

(1996) i Williams m.fl.(2000) gör en skillnad mellan imitation och härma. Hon menar att 

skillnaden är att härma görs på ett kritiskt sätt och att imitation är en omedveten förvrängning 

av något man ser. Vi har i våra observationer sett att barnen imiterar varandra, de gör likadant 

som kamraten. Ett barn som barn som bygger med klossar lockar till sig ett annat barn som 

sätter sig bredvid och gör likadant. Det är genom att imitera som de yngsta barnen lär och 

kommunicerar när de inte har ett verbalt språk. I en del sammanhang härmar barnet något de 

sett omedelbart och ibland kan det ta flera timmar innan barnet gör samma sak men i en annan 

miljö enligt Williams m.fl. (2000). Även om barnet använder sig av imitation som är 

omedveten eller medveten så sker ett socialt lärande. Ett barn som vistas på förskolan bör 

erbjudas möjligheter som inbjuder till imitation. Williams m.fl. anser att den samvaro barn 

befinner sig i skall även inbjuda till möjligheter att kunna iaktta varandra. Ett barn vill enligt 

Williams m.fl. göra som ett annat barn, det har en önskan att om att vara eller göra likadant, 

och det är genom leken som imitationen och olika handlingar kommer fram.  

Den bild som pedagoger kan beskriva är att de endast ser två barn som bygger med klossar. 

Genom att alltid delta runt barnet hade pedagogen fått syn på i vilken ordning klossbygget 

startat. Vi håller men Niss m.fl. (2007) där de beskriver att pedagoger i ett arbetslag behöver 

både diskutera och reflektera över det förhållningsätt i samspel som vi har gentemot barn och 

varandra. 

Då de yngsta barnen vistas i en barngrupp av jämnåriga kamrater menar Michelsen (2004) att 

de påverkar varandra och att det rör sig om ömsesidig påverkan. Det vi sett under våra 

observationer är att de yngsta barnen påverkar sin omgivning med det som just händer kring 

barnet. Barnen iakttar och studerar vad kamraten gör och blir intresserad av den aktivitet som 

rör sig kring barnet. Barnet vill göra som sin kamrat och ett samspel uppstår mellan barnen. 

Det kan enligt Michélsen handla kring någon specifik lek eller leksak. Men ett samspel kan 

lika gärna uppstå genom att ett barn är ledset och ett annat barn ser det och går fram för att 

trösta, som i exemplet ”Att göra någon glad” där en pojke ser sin kamrat ledset och ger en 

kloss kanske för att trösta. Öhman (2003) styrker detta genom att hon beskriver att barn redan 

i tvåårsåldern kan känna empati för en annan kamrat. 

Som tidigare nämnts är leken för de yngsta barnen en viktig del och att det är i leken barn lär 

sig att samspela. Men att leken för de yngsta barnen mest handlar om att de leker bredvid en 

kamrat eller gör samma sak. Som exemplet ”Härmlek i klossbygge” där en pojke tar två 

klossar och börjar slå mot varandra och kamraten som sitter bredvid och iakttar tar upp två 

klossar och gör sedan likadant. Olofsson (1987) anser att för barn som är under två år dröjer 
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det innan de börjar leka tillsammans. Det vi har sett i våra observationer är att de flesta barnen 

inte leker med någon utan gör likadant som de andra barnen, och den aktivitet som pågår 

mellan de yngsta barnen är en pågående lek. Många gånger så tror vi att vi pedagoger stoppar 

många samspelstillfällen då vi hindrar dem i t.ex. springlek eller genom att sätta upp regler. 

Sträng och Persson (2003) menar att för de yngsta barnen i förskolan har pedagogens 

förhållningsätt en stor betydelse för det som händer och sker i barnets livsvärld. Då vi skapar 

regler och förhållningsätt är det viktigt som pedagog reflektera över varför reglerna finns och 

vad det fyller för syfte. Självklart så är det viktigt med regler och förhållningsätt och absolut 

något som måste finnas. Men det som vi pedagoger många gånger troligen missar är att se 

samspelstillfällena som uppstår i kring springlekar. Det är det aktiva barnet i en barngrupp 

som oftast lockar andra barn till samspel detta är även något vi har sett i våra studier. 

Michelsen (2005) bekräftar även detta där hon menar att barn som aktiva är inspirationskälla 

för de andra barnen. Däremot så menar hon att ett mindre aktivt barn själva inte drar till sig 

uppmärksamhet som leder till samspel med andra. Därför anser vi att det är viktigt för oss 

pedagoger att vara lyhörda och uppmärksamma om de barnen kan behöva stöd för att delta 

och komma in i dessa samspel och lekar.  

Förslag till fortsatt forskning 

Det som är en intressant del av fortsatt forskning är om konflikter hos de yngsta barnen ett till 

tre år. Vad är det som sker hos barnet när de t.ex. biter eller knuffar ett annat barn? Vad får 

det för konsekvenser hos barnet som utför handlingen samt reaktionen hos det utsatta barnet. 

Här är även pedagogens handlande av stort intresse. Hur hanterar pedagoger konflikter mellan 

barnen? Kan man tidigt i denna ålder se barn som inte har den kemin för att fungera 

tillsammans utan ständigt hamna i konflikt med varandra. Ett barn som ofta utsätter andra 

barn för t.ex. knuffar, slag eller biter hur hanterar pedagoger ett sådant barn? Vad är det barnet 

förmedlar i sina handlingar?  

Slutord 

Med detta examensarbete har vi kunnat belysa vikten av de yngsta barnens samspel. Vilken 

betydelse den har för barnets sociala utveckling och pedagogers roll i de yngsta barnens lek 

och samspel. Ett samspel sker kring de aktiva barnen och lockar andra kamrater till sig. 

Samspels sekvenser varierar i tid men även uppkomsten av samspel och hur det hålls vid liv 

samt avslut har belysts i vårt arbete. Härmandet/imitering är det vi sett som den handling 

barnen utför i störst utsträckning när de samspelar med varandra. För barn i denna ålder är 

samspelet en lek, glädjen över att få delta i ett sammanhang med andra är av stor betydelse för 

barnets sociala utveckling.
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Bilaga 

Brev till vårdnadshavare 

Hej 

 

Som ni redan vet studerar jag till förskollärare vid högskolan i Gävle. Nu har jag kommit till 

den sista terminen och skall skriva mitt examensarbete. Och det skall vara klart i maj 2010. 

Jag kommer att göra uppgiften tillsammans med en studiekamrat .   

Vår studie kommer att handla om yngre barns samspel och vi vill med undersökningen se hur 

de små barnen samspelar och tar kontakt då de saknar ett utvecklat språk. För att kunna göra 

vår studie behöver vi observera och filma barnen i deras dagliga verksamhet för att sedan 

analysera och komma fram till resultat. 

För att kunna genomföra detta behöver vi ert samtycke att låta era barn vara med i denna 

studie. Vi följer naturligtvis de forskningsetiska principer som gäller och det innebär att vi 

aldrig kommer att nämna barnens namn eller förskola . Ni kan när som helst avbryta er 

medverkan.  Det är endast vi som kommer att använda oss av materialet och efter det kommer 

det att sparas på högskolan i Gävle i ett år där det sedan förstörs. 

Studien kommer när den blir klar att bli offentlig handling så även ni får tillgång till denna om 

det finns intresse. Vi hoppas på ert deltagande . 

Det är viktigt att ni fyller i blanketten och lämnar till berörd pedagog så fort som möjligt dock 

senast den 20 januari 2010 även om ni inte samtycker. 

Har ni några frågor eller funderingar kan ni kontakta oss   

Med vänliga hälsningar  

 

Britt-Marie Ringberg   Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tel: xxxxxxxxxx 

Anna Fredriksson         Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tel: xxxxxxxxxx  

 

Handledare:  

Elisabeth Björklund 

Fil.dr., Universitetslektor i didaktik 

Högskolan i Gävle, 

Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi 

S-801 76 GÄVLE 

E-mail: xxxxxxxxxxx 

Telefonnummer: xxxxxxxxxxxxxxx 
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           Jag godkänner att mitt barn får delta i studien  

 

 

 

            Nej jag godkänner inte att mitt barn får delta i studien 

 

 

 

 

Vårdnadshavare 1 ___________________________________________ 

 

Vårdnadshavare 2___________________________________________ 

 

Barnets namn ____________________________________________  

 

 

 

             Jag har enskild vårdnad 
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