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Samspill mellom foreldre og små barn 

Samspill handler om hvordan du møter, forstår, roer og trøster barnet ditt. Det handler om kommunikasjon og hvordan du er til stedet for 

barnet.  

Når dere er sammen, er det viktig at du er oppmerksom på hva barnet ønsker, hva det gjør og hva det føler, slik at du lever deg inn i 

hvordan barnet har det. Forsøk å tilpasse deg barnet, følg opp det barnet er opptatt av. Da vil barnet føle at du bryr deg om det. 

Blikk kontakt og smil er viktig. Barnet speiler seg i omsorgspersonene sine. De merker når du er til stedet og når du er fraværende fordi du er 

opptatt av andre ting.  

Når barnet er utilpass trenger det hjelp til å samle seg. Det trenger at noen bryr seg. Det trenger hjelp til å finne roen.  

Den første tiden: Samspill handler mye om kommunikasjon allerede fra starten av. Benytt deg av tilstanden hvor babyen er rolig i kroppen 

og har et våkent blikk. Dette er den beste tilstanden for oppmerksomhet, læring og samspill. Dette er gyldne øyeblikk som varer kort tid de 

første ukene.  

Smil til babyen, forsøk og oppnå blikk kontakt. Prat med babyen din, vent på tur. Det kan ta lang tid før babyen gir respons i begynnelsen, 

men ikke vær for utålmodig. Gi babyen hyppige pauser. Noen ganger klare babyen det selv; ved å se bort, lukke øyene eller gjespe, mens 

andre ganger trenger babyen hjelp. Etter hvert som barnet vokser, blir barnet mer våkent og toleransevinduet utvides.  

Fine situasjoner for å oppnå godt samspill er når barnet ligger i armkroken/fanget, på stellebordet, under mating eller på ei matt på gulvet.  

Når barnet blir større øker behovet for kontakt og respons både fra omsorgspersoner og omgivelser. Felles fokus er viktig; Hva er barnet 

opptatt av nå? Snakk om leken som barnet se på.  

 

Noen nyttige filmer kan illustrere mye av dette:  
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Foreldrehverdagen.no:  

Spedbarnets språk - Forstår du hva barnet prøver å fortelle deg? https://www.youtube.com/watch?v=EwObZzNJRMY 

 

 

Stine Sofies stiftelse:  

Veiledningsfilmer om Trøst, Promp og Rap. https://www.stinesofiesstiftelse.no/tema/veiledningsfilmer 

Ti smarte tips til alle småbarnsforeldre.        https://www.stinesofiesstiftelse.no/tema/10-smarte-tips-til-alle-blivende-og-nybakte-foreldre 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EwObZzNJRMY
https://www.stinesofiesstiftelse.no/tema/veiledningsfilmer
https://www.stinesofiesstiftelse.no/tema/10-smarte-tips-til-alle-blivende-og-nybakte-foreldre
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=d%2bz2hFXh&id=2BDC4F8FE7F4E0DC20E6185AFD30E90265B153C7&thid=OIP.d-z2hFXhHgp0YkQSXO3lFgHaFj&mediaurl=https%3a%2f%2fridderne.no%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f05%2f3cc3ea028ec2c5bc49d14fb381a9929f_L.jpg&exph=450&expw=600&q=bufdir&simid=607995690251257000&selectedIndex=6
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I trygge hender:                                       https://www.youtube.com/watch?v=uGZIzAOP36c 

 
Landsgruppen av Helsesøstre har i samarbeid med Visual Lab laget denne animasjonsserien som forklarer hvorfor det er viktig at barnet får en sunn oppvekst for optimal hjerneutviklingen de 

første leveårene. Vold, stress, og uforutsigbart miljø skader denne utviklingen. 

 

 

Ta kontakt med helsesykepleier dersom dere har spørsmål! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uGZIzAOP36c
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=j9pAWj53&id=FEFCE1ABD22F1C9F78258C267B9C70555ED7D6F5&thid=OIP.j9pAWj53z3O-7Bgx_dgBcAHaE8&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.kompetansebroen.no%2fwp-content%2fuploads%2f2018%2f10%2fBilde-artikkel-I-trygge-hender.-LaH-NSF.jpg&exph=467&expw=700&q=i+trygge+hender&simid=608045103862973129&selectedIndex=2

