
2003:046 PED

PEDAGOGUTBILDNINGARNA

BARN- OCH UNGDOMSPEDAGOGISK UTBILDNING
med inriktning mot arbete som förskollärare

VT 2003
Vetenskaplig handledare: Inger Karlefors

2003:046 PED • ISSN: 1402 – 1595 • ISRN:  LTU - PED - EX - - 03/46 - - SE

”Förr var vi tvungna
att bråka för att

alla skulle få plats”
Ett utvecklingsarbete om att stärka vi-känslan

i en förskoleklass

ÅSA FAHLMAN
ANN-SOFI MARKLUND

EXAMENSARBETE



Förord 
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Backeskolan som tack för att ni ställt upp på oss så att vi kunnat utföra vårt utvecklingsarbete. 
Tack till Nordans personal och främst vår praktikhandledare Cia Sjöstedt för alla goda råd och 
allt utrymme vi fått för vårt utvecklingsarbete. Vi vill även rikta ett tack till våra underbara 
stöttepelare Niklas och Per som stått ut med oss när det varit tungt. Slutligen ett stort tack till 
varandra för ett gott samarbete. Tack! 
 
 
 
 
Åsa Fahlman                                                                                    Ann-Sofi Marklund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstrakt 
 
Syftet med vårt examensarbete var att se om vi kunde stärka vi-känslan i en barngrupp genom 
samarbets- och trygghetsövningar. Vi genomförde vår undersökning på en skola i Piteå, 
undersökningsgruppen bestod av 11 sexåringar. Vi har använt oss av intervjuer som vi utfört 
under första och sista veckan, dessutom observerade vi barnen under övningarna med ett 
sociogram. Resultatet visar att barnen genom övningarna utvecklar sin förmåga att visa 
hänsyn och hjälpsamhet, dock var det endast under dessa övningar vi kunde se detta. För att få 
ett tydligare resultat som även visar sig i barnens vardag, anser vi att det krävs mer tid för 
detta viktiga arbete. 
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Bakgrund 
 
Vi har valt att arbeta med vi-känslan för att vi anser att den är en grundpelare för en väl 
fungerande grupp – en grupp som samspelar och tillåter individuell utveckling. Med vi-känsla 
menar vi att hjälpa och ta hänsyn till varandra. Vi upplever att dagens barngrupper i de flesta 
fall består av en samling individer som tänker på sig och sitt. Många barn slår för att få sin 
favoritleksak, ser inte sin gråtande kompis eller tränger sig alltid före i matkön. Följden blir 
en ostrukturerad grupp som är stökig och svår att hantera. En grupp som inte känner 
samhörighet; som saknar vi-känsla. I Lamers bok Du får inte vara med! (1998) finner vi stöd 
för vårt val av arbete. Hon skriver att ett barn måste få positiva grupperfarenheter, för i 
framtiden krävs det att det ska kunna fungera i grupp till exempel i kamratlivet, skolan, 
arbetslivet och samhällslivet. ”Socialt ansvar, omsorg, förmåga till inlevelse och respekt för 
andra människors villkor är grundläggande värden i vårt samhälle.”  (s.7) 
 
 
Koppling till styrdokumenten 
 
I styrdokumentet Lpo-94 har vi hittat mål att sträva mot som visar på vikten av att tänka på 
och respektera sina medmänniskor. Barnen ska lära sig att förstå att människor tänker och 
känner på olika sätt och acceptera och respektera detta. De ska kunna leva sig in i andra 
människors situation och agera med tanke på vad som är bäst för andra, men även för dem 
själva. Skolan ska lära barnen att känna samhörighet, solidaritet och ansvar för andra 
människor. De ska även lära sig ta hänsyn till andra (Utbildningsdepartementet, 1999). Vår 
tolkning blir att skolan har ett enormt ansvar att lära barnen förmågan att känna med och för 
andra människor, respektera deras egenvärde och inte alltid handla med sitt eget bästa för 
ögonen, alltså känna solidaritet. Vi anser att vi-känslan i en barngrupp och denna omsorg för 
andra har starka likheter, för att få det ena krävs det andra; d.v.s. för att känna vi-känsla krävs 
det att man, som det står i texten, respekterar andra och känner solidaritet. Och om man 
respekterar andra och känner solidaritet så har man en vi-känsla. Barnen tar då hänsyn till och 
hjälper varandra på ett naturligt sätt. 
 
Även i Allmänna råd med kommentarer för fritidshem står det hur viktigt det är med 
samhörighet och vikänsla : 

 
Fritidshemmets verksamhet bygger på att barns socialisation och utveckling sker i grupp. Barns 
självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra. I en väl fungerande grupp har barnen glädje 
av varandra. De lär av varandra, stödjer varandra och utvecklar en levande social gemenskap. Det är 
också inom gruppen som sociala normer och regler prövas och utvecklas. Gruppen utgör därför ett 
forum där demokratiskt tänkande, jämställdhet och andra värdegrundsfrågor kan omsättas i konkret 
handling. Tillsammans med andra lär sig barn hantera konflikter och intressemotsättningar och att 
lösa dem på ett positivt sätt. I gruppen finns möjlighet för barnen att känna igen sig i varandra 
samtidigt som de ser och uppskattar varandras olikheter. Det finns också möjlighet att utveckla en 
gemenskap och vikänsla i gruppen som stödjer barnens sociala utveckling.  (Skolverket, 1999, s.16) 
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Grupp 
 
Vad är en grupp? 
 
Granér (1994) skriver att man inte kan kalla en samling människor för en grupp utan det är 
först när människorna har ett samspel med varandra som de kan kallas en grupp. Vidare 
skriver han att man kan likna gruppen vid en maträtt. ”Medlemmarna utgör råvarorna, var och 
en med sina egenskaper. Maträtten får sin smak utifrån hur råvarorna påverkar och påverkas 
av varandra till en helhet när de tillagas.” (s.9) Vi håller med Granér i hans beskrivning av en 
grupp. En kö på affären eller en publik på en konsert är inga grupper. Det är samspelet som 
krävs för att en samling människor ska anses som en grupp. 
 
 
Regler och normer 
 
Det krävs både regler och normer för att en grupp ska fungera och känna en vi-känsla. När det 
gäller barngrupper är det viktigt att barnen är med och bestämmer reglerna. De har lättare att 
acceptera och följa regler som de själva varit med och satt upp. Vi får inte glömma bort att det 
är vi vuxna som har det yttersta ansvaret för vilka regler som gäller i barngruppen. Det är vi 
som kan de regler som gäller ute i samhället och det är vi som ska föra över dem till barnen, 
på så sätt lär sig barnen hur det verkliga livet fungerar. Men det kan vara en svår balansgång 
mellan att låta barnen bestämma själva och vuxna som ska styra med fasthet. Man kan då dela 
upp reglerna i yttre och inre regler. De yttre är till exempel de regler och mål som står i 
socialtjänstlagen och i de riktlinjer som kommunen har satt upp. De inre är de regler som 
barnen tillsammans med de vuxna har bestämt (Korpi, 1983). 
 
Guvå (1995) nämner också regler som en viktig del i arbetet med barngruppen. Hon anser att 
det är pedagogen som ska sätta upp de första reglerna i en ny barngrupp. De reglerna fungerar 
som ett staket för barnen, en gräns att hålla sig innanför. 

 
Tänk dig att du har en näve pärlor. Om du häller ut dessa på ett bord, så kommer en del att lägga sig 
på mitten, andra att trilla ut åt sidorna och några att rulla över kanten. På liknande sätt kommer 
barnen att bete sig i en gruppsituation om man ger dem fritt spelrum. 
En del gör som de ska, andra testar lite vad dom får, en del verkar inte ha några gränser – de trillar 
utanför. 
För att undvika detta kan man göra som med pärlorna. Hälla dem i en skål. Barnen behöver samlas 
ihop innanför vissa kanter för att känna trygghet. Det ger de osäkra barnen större spelrum och de 
gränslösare barnen får något att hålla sig till. (Guvå, 1995, s.28)  

 
Det finns också regler som man inte uttalar högt, dom reglerna brukar kallas normer. Normer 
handlar om hur människor är och hur de samspelar tillsammans. Till exempel busas det lite 
extra när personal som inte säger till jobbar eller man skrattar lite extra när någon ”viktig” 
person berättar något roligt (Korpi, 1983). 
 
Granér (1994) beskriver normer som ”oskrivna regler för vad man får och bör känna, tänka 
och – framförallt - göra i en given situation.” (s.61) För att på ett enkelt sätt skilja på regler 
och normer kan man säga att regler är något man bestämmer och skriver ner på papper, medan 
normer är något man inte talar om och något man kanske bara anar.  
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Positiva effekter av gruppen 
 
Varför är det viktigt att få en väl fungerande grupp, eller alls ingå i en grupp? Jo, flera 
forskare och författare har skrivit om de positiva effekterna av att ingå i en grupp. Här nedan 
följer ett antal exempel:  
 
Redan under de första levnadsåren kan barn påverkas positivt av att ingå i en grupp. De kan 
till exempel känna igen vissa egenskaper i sig själv hos andra barn och det skapar en trygghet. 
Att bli accepterad av andra stärker självförtroendet hos både barn och vuxna. I en grupp kan 
barnet jämföra sig med andra och se vad det kan och vad det inte kan klara av. Barn i 3-4 års 
ålder lär sig att lösa problem tillsammans och på ett tydligt sätt säga vad de tänker och tycker. 
Andra positiva effekter är att de lär sig att människor är olika och har olika viljor och behov. 
Man har inte alltid samma åsikter och man måste lära sig att kompromissa. Man måste lära 
sig att ibland låta andras behov komma före ens egna (Korpi, 1983).  
 
Arfwedsson och Arfwedsson (2000) menar att man lär sig mycket av att vara medlem i en 
grupp, man ger av sina egna kunskaper och tar del av andras. I en skolgrupp ger läraren en del 
av sina ledarfunktioner till eleverna, till exempel lär de sig att organisera en del av 
arbetsfördelningen, ta initiativ och fatta nödvändiga beslut. Vidare skriver författarna att 
grupparbete kan ge en bättre inlärning än många andra sätt att arbeta på, eftersom man får 
vara aktiv och själv söka egen kunskap. 
 
I en grupp får man ”jämföra och lägga samman sina kunskaper, idéer, färdigheter, tolkningar 
och bedömningar, komplettera och bygga vidare på varandras bidrag” (Arfwedsson, 1971/72, 
s.12). På så sätt lär man sig av varandra och får mer kunskaper än om man arbetat 
individuellt. 
 
Självförtroendet ökar i samspel med andra, man övar sig i att bli ansvarsfull och man presterar 
bättre i skolan. Man lär sig bättre i samspel med andra än om lektionerna är helt lärarstyrda. 
Eleverna får även bättre resultat om de samarbetar än om de tävlar mot varandra. Det är i 
samspel med andra som man växer till en social individ. Man kan varken förstärka sin 
identitet, stärka sitt självförtroende eller utveckla sin personlighet på egen hand (Wahlström, 
1997). 
 
I en avhandling av Pia Williams, universitetslektor vid enheten för barn- och 
ungdomsvetenskap, Göteborgs Universitet, framkommer det att det är viktigt för barn att vara 
tillsammans med andra barn, att leka, samarbeta, känna delaktighet och omsorg. I förskolan 
finns många vardagsaktiviteter där barn lär sig sociala färdigheter av varandra. Vid till 
exempel samlingar, lekaktiviteter och måltider lär sig barn hur man pratar med sina kamrater 
och hur man beter sig. De lär sig att bry sig om varandra och känna samhörighet.  
 
Ytterligare en beskrivning av positiva effekter ges i boken Den nya inlärningen; Steinberg, 
(1998). Där berättas det om de två bröderna Johnson som har gått igenom 600 
forskningsrapporter och egna experiment angående samarbetsinlärning. De har kommit fram 
till bland annat att viktig social utveckling sker i samarbetsgrupper. Barn kan bättre förstå 
andras perspektiv och lättare lösa konflikter. De tycker bättre om varandra, oavsett kön, 
etniska grupper och handikappade, om de ingår i olika grupper. 
 
Sammanfattning: Barn i grupp lär mycket av varandra. De lär sig kompromissa, bry sig om 
varandra, se andras behov och dessutom stärks den egna identiteten. 
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Grupptryck och konkurrens 
 
När man talar om grupper kommer man i kontakt med begrepp som grupptryck och 
konkurrens. Detta förekommer redan hos barn i 5-6 års ålder. Det är två begrepp med både 
positiva och negativa effekter som påverkar vi-känslan i olika riktningar. Här nedan ges en 
beskrivning av dessa. 
 
Grupptryck beskrivs på följande sätt i Norstedts stora svenska ordbok: ”Påverkan från grupp 
på enskild individ som ingår i gruppen vanl. innehållande krav att handla på samma sätt som 
gruppen i övrigt.” (s.424) Bruun (1983), skriver att vi alla nog någon gång känt av 
grupptrycket i ett sammanhang till exempel när vi haft en annan åsikt än andra men inte vågat 
framföra den. Beroende på hur betydelsefull gruppen är böjer vi oss mer eller mindre för 
grupptrycket. Ju mer vi vill tillhöra en grupp desto lättare ger vi vika för trycket. I små 
grupper om fyra till fem personer är grupptrycket som störst, medan det minskar när gruppen 
blir större. 
 
Som det tidigare nämnts så finns det normer i en grupp. Korpi (1983) menar att det är trycket 
från gruppen att följa dessa som skapar grupptrycket. Om någon bryter mot normerna riskerar 
den personen att få någon form av bestraffning, medan belöning ges till den som följer dem. 
Bestraffningen kan bestå av öppen aggressivitet eller olika typer av utfrysning – mobbning. 
Orsaken till detta är att människor vill ha något gemensamt för att känna trygghet, den som 
förstör denna gemenskap uppfattas som ett hot. Korpi anser att grupptryck kan vara något 
positivt och negativt:  

 
Grupptrycket kan verka för att t ex ingen i gruppen får tycka om Erik eller att alla ska göra som 
Kalle. Det kan också verka för att man pratar istället för att slåss eller tvärtom, att den som inte slåss 
är feg. Grupptrycket kan garantera att barnen alltid turas om eller att det är viktigast att vara den som 
är först. Svagare barn och barn som är utanför tar till sig de starkare barnens ideal och beteenden för 
att få vara med och för att få bli accepterade. (Korpi, 1983, s.16-17) 

 
I Norstedts stora svenska ordbok ges följande beskrivning av ordet konkurrens: ”Kamp eller 
tävlan ofta mellan mer el. mindre jämbördiga parter.” (s.614) 
 
Både Nilsson (1999) och Arfwedsson & Arfwedsson (2000) har skrivit om begreppet 
konkurrens och dess effekter. Här nedan följer en del av deras liknande tankar kring 
konkurrens. Om det råder konkurrens mellan individer arbetar dessa bara för sin egen 
vinnings skull och för att sina egna mål ska uppnås. En positiv effekt för den enskilde 
individen, men en vi-känsla är omöjlig. Konkurrens mellan grupper beskrivs oftast som något 
positivt både för den enskilde individen och för gruppen. Gruppen når till exempel lättare sina 
mål, samarbetar bättre och konkurrens kan vara en effektiv metod i 
undervisningssammanhang. Men det kan också uppstå misstänksamhet och bristande 
sammanhållning i en grupp som konkurrerar med andra. I en sådan grupp uppstår snabbt 
vantrivsel, ineffektivitet och upplösningstendenser, konkurrensen får en negativ effekt. När 
gruppen vinner/förlorar kan det utses vinnare och förlorare, hjältar och syndabockar vilket 
leder till fientlighet och aggressivitet. När detta uppstår uppfattar gruppen sig som enbart en 
samling individer och inte som en grupp. Vi-känsla saknas helt. Pedagogen kan då medvetet 
arbeta för att minska konkurrensen genom till exempel samtal och samarbetsövningar. 
Gruppmedlemmarna måste få uppleva att deras egna mål endast uppnås genom att andra 
också uppnår sina – de måste samarbeta.  
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Sammanfattning: Både grupptryck och konkurrens är ofta förekommande i en grupp. Man 
påverkas av dem och effekterna kan vara både positiva och negativa  för gruppen och för 
individen.  
 
En bra grupp – en dålig grupp 
 
Kännetecken för en bra och fungerande barngrupp är när varje barn vågar vara sig själv och 
accepteras för den han/hon är. Inget barn behöver känna sig otrygg på grund av han blir retad 
eller mobbad. I gruppen finns det en eller flera ledare som tänker på alla barn. Vuxna 
accepteras som ledare och barnen har en ro i kroppen när de utför olika aktiviteter, de känner 
ingen stress utan slutför det de påbörjat. De regler som gruppen har satt upp följs av barnen 
utan protester. Om ett barn är borta eller sjuk en dag uppmärksammas detta barn av de andra. 
Nya barn och vuxna tas med nyfikenhet in i gruppen. 
 
Kännetecken för en dåligt fungerande grupp är när det finns en eller flera ledare som påverkar 
gruppen negativt. Det gör barnen misstänksamma, tävlingsinriktade och de tänker bara på sig 
själva. Många konflikter uppstår varje dag, och det finns ingen arbetsro. Det förekommer 
mycket skvaller i barngruppen, barnen retas eller blir mobbade och ingen litar på någon 
annan. Eller så kan situationen bli så att barnen istället svetsas samman och accepterar ingen 
vuxen som ledare. Nya barn har svårt att ta sig in i gruppen (Korpi, 1983). 

 
 

Från jag- till vi-grupp 
 
På hösten sätts i regel nya grupper ihop på förskolan. Gunilla Guvå skriver i sin bok Från 
JAG till VI att gemensamt för alla barn är att de då bara är sina egna individer, de har ännu 
inte påverkats av varandra. De flesta känner sig osäkra och sannolikt kommer vissa 
egenskaper i personligheten att förstärkas i början. Någon kanske blir tuff och stöddig, en 
annan blir gruppens clown, en tredje blir extra klängig. 
 
Barnens olikheter kommer att bilda gruppens spänningsfält. Ju större spänningsfältet är mellan exempelvis tuffa 
barn och osäkra barn, utagerande och kontrollerande barn, desto större är risken för vad vi skulle kunna kalla 
centrifugaleffekter i gruppen där de olika barnen dras åt olika håll. (Guvå, 1995, s.21) 
 
Vidare skriver Guvå (1995) att det också kan uppstå spänningar mellan dessa olikheter. De 
som verkar tuffa på ytan retar sig på de ängsliga och osäkra. De tuffa barnen anser att dessa 
barn är svaga, och svag får man inte vara. De kan få med sig andra barn, som själva är rädda 
för att bli hackkycklingar, till att själva börja hacka och till och med mobba. Gruppen är i det 
här skedet en jag-grupp där alla är inriktade på sig och sitt. Med ledning av en kunnig 
pedagog kan denna grupp utvecklas till en vi-grupp där barn kan fungera ihop, ta hänsyn till 
andra än sig själva. Under processen går gruppen igenom olika faser. I den första jag-fasen är 
det som tidigare nämnts, alla barn är inriktade på sig själva. De är ganska egocentriska och 
försöker hela tiden få de vuxnas uppmärksamhet. Här är det viktigt att pedagogen skapar en 
bra relation med varje barn, så att de får trygghet att ta kontakt med andra barn. Det är lätt 
hänt att barnen grupperar sig i små grupper med någon man känner. Om pedagogen inte för 
gruppen vidare fastnar den lätt i den här fasen och grupputvecklingen stagnerar. För att detta 
inte ska hända måste pedagogen ordna gemensamma aktiviteter där barnen lär känna 
varandra. Det blir en trygg situation då pedagogen leder aktiviteten och barnen får möjlighet 
att hitta nya kamrater. 



 6 

Nästa fas infinner sig när barnen är trygga med både personalen och varandra. Nu börjar 
barnen bryta upp från det invanda och allt blir rörigt på förskolan, både personal och föräldrar 
undrar vad som händer. Det är dock ingenting att oroa sig för, det är en nödvändig fas i 
gruppens utveckling, barnen befinner sig i början på en vi-fas. De beter sig som små barn; 
springer, hoppar, skriker och slåss. Barnen förstår inte själva varför de beter sig som de gör 
och kan ibland skämmas. Pedagogen måste ha hunnit lära känna varje enskilt barn för att 
kunna hjälpa dem igenom denna svåra fas. Han/hon kan behöva styra leken utan att förstöra 
den. Lyckas man går gruppen vidare till den sista vi-fasen och där leker alla med alla, hjälper 
varandra, är vuxenoberoende, känner samhörighet och trygghet i sin grupp. Man har fått en 
fungerande barngrupp som man gärna tar med sig på en längre utflykt.  
 
Sammanfattning: När en ny grupp bildas måste den gå igenom olika faser för att utvecklas till 
en vi-grupp. Det krävs en lyhörd, uppmärksam och kunnig pedagog för att leda denna grupp 
genom de olika faserna och få en väl fungerande grupp.  
     
Prosocial utveckling 
 
För att veta när man kan förvänta sig att barn kan visa hänsyn och hjälpa varandra måste man 
känna till barns prosociala utveckling. Åhs (1998) beskriver prosocial utveckling som 
”människans möjlighet att i sig själv utveckla en vilja till goda handlingar, till osjälviskhet, 
empati och omtanke.” (s.34)  Även Hwang & Nilsson (2000) beskriver prosocial utveckling. 
De beskriver detta som hjälpande eller osjälviska handlingar till exempel att ta hänsyn till, 
visa omsorg om, ta ansvar för och hjälpa andra. Barnen måste utföra dessa handlingar av egen 
vilja, inte bara för att någon vuxen ser på. 
 
Det har forskats om hur vanligt det är med prosociala handlingar i daghemsmiljö och i 
klassrummet av Solveig Hägglund, professor, och Elisabeth Öhrn, docent, (1992). Deras 
observationer visar däremot att prosociala handlingar i överlag var en sällsynt företeelse. När 
verksamheten var lärarstyrd var förekomsten av dessa handlingar mycket ovanliga. Hägglund 
och Öhrn tolkar detta som att när en vuxen i daghemsmiljön finns i närheten anser barn är det 
hon som är den givna prosociala experten. Det är den vuxne som har både tolkningsföreträde 
och den odiskutabla kompetensen att gripa in. När denne är i rummet är det hennes sak att 
både bestämma om några prosociala handlingar ska utföras och även hjälpa barn som slår sig, 
som inte kan knyta skorna, som inte orkar äta upp sin mat mm. I skolan finns det så många 
regler och ordningar som hindrar barnen att spontant agera prosocialt. Även läraren hindrar 
det spontana agerandet både genom att strängt följa regler som säger vem som denna vecka 
ska hjälpa andra, vara ordningsvakt, och genom att själv vara för snabb att hjälpa till.   
 
Man kan se att redan nyfödda barn är inställda på kontakt med andra människor. Barnen tittar 
längre på mänskliga ansikten än på något annat. Halvårs gamla barn kan utbyta långa ramsor 
av joller med varandra (Ladberg, 1984). Vid åtta månader vet inte barnet var det själv slutar 
och när någon annan börjar, till exempel när ett barn tar en leksak från ett annat barn och blir 
förvånad när leksaken gör motstånd. När barnet är ett år är det medvetet om att andra barn är 
”egna personer”, man kan slå dem för att få leksaken man vill ha. Vid ett års ålder blir barnet 
även medvetet om andras känsloreaktioner och använder detta när det själv lär sig hur det ska 
uttrycka sig (Hwang & Nilsson, 2000). 
 
Åhs (1998) menar, även han, att det är nu barnet visar prosocialt beteende genom att till 
exempel ge ifrån sig saker till ett annat barn.  
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Barn i två årsåldern som ofta lekt tillsammans söker sig till varandra för att de känner trygghet 
i den andra. Kring denna ålder börjar barn leka låtsaslekar där de tränar sig i att turas om 
(Ladberg, 1984). Vid två-tre års ålder (Hwang & Nilsson, 2000) börjar jaget utvecklas mer 
hos barnet. Det vet vad det vill och vad det kan, men förmågan överskattas ofta. Barnet har en 
stark vilja och visar starka reaktioner när någon hindrar eller slår det. Treåringen är 
intresserad av andra människor, både jämnåriga och vuxna. Barnet börjar också kunna känna 
skuld när det till exempel gjort så att en kamrat börjat gråta eller när en vuxen höjer rösten. 
Vid fyra års ålder kan de spontant anpassa sitt sätt att tala när de förklarar något för att yngre 
barn. De kan trösta ledsna kamrater, hitta på roliga aktiviteter och locka andra barn med i lek. 
De förstår att de kan såra en kamrat, men är villiga att försöka göra allt bra igen.  
 
Persson (1993) hänvisar till Gesell när han skriver om fem och sexåringen. Femåringen är i 
balans med sig själv och omgivningen. Han är medgörlig men är därför inte särskilt social. 
Dock är han positiv till att lära sig vissa sociala vanor och seder. Vid sex års ålder förändras 
han. Han blir orolig, disharmonisk, får ofta utbrott och kontakten med omgivningen är labil. 
Barnet hamnar ofta i bråk med föräldrarna och har ofta svårt att få kontakt med omgivningen, 
därför leker han gärna ensam. Sexåringen kallas ofta egocentrisk. Med det menas att barnet 
kan känna medlidande, ömhet och kan trösta, men däremot har de svårt att förstå hur andra 
tänker. Barnet har en uppfattning om att andra tänker och känner precis på samma sätt som de 
själva gör. 
 
Hwang & Nilsson (2000) menar att barn som har en väl utvecklad jaguppfattning lättare kan 
utveckla ett socialt samspel och har lättare att leka tillsammans med andra. Dessa barn känner 
större trygghet i olika sociala situationer. Ett barn som inte har en utvecklad jaguppfattning 
kan inte utföra prosociala handlingar såsom att hjälpa andra och visa sympati, och de har svårt 
att tänka sig in i andras situation.   
 
Sammanfattning: Man kan förvänta sig en prosocial utveckling redan hos mycket små barn. 
Denna förmåga fortsätter att utvecklas under åren genom lek och sampel med andra.  

 
 

Hjälpsamhet och hänsyn 
 
Vi har valt att ge hjälpsamhet och hänsyn en egen rubrik för att visa på hur viktiga begreppen  
är och hur de kan te sig i en barngrupp. 

 
Hjälpsamhet handlar om att ställa upp för andra i handling och/eller med ord. Det kan vara att visa 
tillrätta, att knyta skobanden åt den som inte kan eller att ta ner saker från höga hyllan. Men 
hjälpsamhet kan också vara att hämta en vuxen när barnen själva inte förmår lösa den uppkomna 
situationen eller att delta i gemensamt arbete, hemma eller i förskolan, fritidshemmet eller skolan. 
Den vuxne förmedlar hjälpsamhet bland annat genom att själv hjälpa och uppmuntra barn att hjälpa 
varandra. (Öhman, 1996, s.39) 
 

Ett sätt att lära känna och komma närmare varandra är enligt Korpi (1983) att hjälpa varandra. 
Gruppen blir mer harmonisk och det motverkar den tråkiga stämningen: Jag kan, du kan inte, 
jag klarar mig, du klarar dig inte. Det finns många sätt att lära barn att hjälpa varandra. 
Pedagogen kan till exempel säga: Tyvärr hinner jag inte just nu, men jag vet att Kalle är bra 
på att… eller hjälper dig gärna med…Du kan kanske fråga honom. De vuxna vill gärna lära 
de äldre barnen att hjälpa de yngre, men då gäller det att komma ihåg att även de äldre barnen 
behöver få känna ömhet och omsorg. Även om ett äldre barn kan klä på sig själv kan det vara 
skönt för denne att få hjälp av en vuxen någon gång (Korpi, 1983). 
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Eva Johansson, universitetslektor, (1999) har utfört en studie kring hur de yngsta barnen 
förhåller sig till varandra i etiskt avseende. Hennes studie visar att barn i låga åldrar (ett till tre 
år) stödjer varandra och är i vissa sammanhang lyhörda för andra barns situation, önskningar 
och reaktioner. När de ser att kamraterna är ledsna, inte kan saker eller blir utsatta för 
kränkande handlingar, visar de intresse. Barn visar ansvar och gör saker för att underlätta för 
andra. Barnen försvarar eller stöttar den de upplever behöver hjälp, skydd eller tröst. Eva 
Johansson beskriver detta som att barnen försvarar ”värdet av andras väl” (s.126). Detta värde 
delar hon in på två sätt: omsorg och att inte skada andra. Värdet av omsorg är att göra det 
goda för andra, att ansvara för och medverka till andras välbefinnande, vara lyhörd för andras 
behov av hjälp, stöd eller uppmuntran. Barnen försöker skapa situationer som är till glädje för 
andra. Värdet av att inte skada andra innebär att barnen tar avstånd från eller försöker hindra 
handlingar som skadar andra. Barnen förmanar och bestraffar den som bryter mot de normer 
som säger att man inte får skada andra. De äldre barnen (två till tre år) är de som främst 
försvarar andra mot utsatthet, men de små (ett till två år) kan också visa engagemang och 
deltagande då de tycker att andra befinner sig, i för dem negativa situationer. Barnen tycker 
att det i första hand är de vuxna som ska ta hand om den som är utsatt. Barnen berättar ofta 
för de vuxna när någon blir utsatt för något. Barnen hjälper gärna varandra och finner nöje i 
det. Ofta är det handgriplig hjälp med uppgifter den hjälpande inte tycker att den andra klarar. 
Barn hjälper varandra att klä på sig, leta efter saker som andra inte hittar, plockar upp 
pusselbitar eller assisterar på annat sätt. På uppdrag av vuxna hjälper de äldre barnen gärna de 
yngre oavsett om de yngre barnen vill det eller inte. Barnen har en känsla för att den som är 
liten behöver särskild omsorg, hjälp, skydd och uppmuntran. 
 
Man kan tydligt se att barn i en etablerad grupp gärna hjälper ett barn som kommer som ny till 
gruppen. Ett barn som är hemma i miljön är villig att visa hur gruppen fungerar, hur 
samarbetet går till samt i allmänhet hjälpa det nya barnet till rätta. I klassrummet handlar det 
om allt från att hjälpa till med matematiktal till att visa hur man uppför sig (Williams, 2001). 
 
Hänsyn = ”(medvetenhet om vikten av) måttfullt uppträdande i syfte att ej skada eller störa 
omgivningen ofta innebärande att man i viss mån eftersätter egna intressen.” (Norstedts stora 
svenska ordbok, 1995, s.495) 
 
Jenny Gren (1999) skriver i sin bok Etik i pedagogens vardag  om solidaritet. Hon beskriver 
solidaritet som att ta hänsyn, dela med sig och ta ansvar. Pedagogen måste ta sitt ansvar och 
väcka barnens solidaritet. Genom att arbetet i förskolan genomsyras av solidaritet – visad 
hänsyn, så lär sig barnen på ett naturligt sätt att själva visa hänsyn.  
 

Där individualism råder är det endast den enskilda människan som räknas. Varje människa försöker 
förverkliga sig själv utan att ta hänsyn till andra, kanske även på andras bekostnad. 
Där kollektivism råder räknas bara människan som en del av den stora skalan. Den enskilde har inget 
värde i sig och samhället förverkligas på bekostnad av individen. 
Solidaritet råder när det finns en balans mellan dessa två. En gemenskap där varken den enskilde eller 
samhället skor sig på den/de andras bekostnad.” (s.120) 

 
Vidare menar Gren att när barnen tar hänsyn och hjälper varandra stärks deras självkänsla. 
Barnen känner glädje och tillfredsställelse när de gjort någonting bra för varandra. Tiden i 
förskolan är väldigt viktig för att lära sig solidaritet, vilket krävs att man kan i skolan och i 
samhället.   
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Sammanfattning: Barn har förutsättningar för att både visa hänsyn och hjälpsamhet. Barnen 
vill gärna visa varandra hur man bör uppföra sig, de vill dela med sig och ta ansvar. För att 
förstärka detta bör pedagogen vara en god förebild som själv visar hänsyn och hjälpsamhet. 
 
    
Att tänka på för att skapa vi-känsla  
 
Det är viktigt att pedagoger i förskolan erbjuder barn många olika aktiviteter och olika saker 
att leka med. Genom detta kan barnen få en chans att lära sig hur man skapar 
kamratrelationer, hur de kan ta sig in i en pågående lek, hur de blir betydelsefulla för sina 
kamrater och vad det är för regler som gäller i gruppen. I förskolan finns det regler som är 
mer eller mindre uttalade. En del regler har pedagogerna bestämt med tanke om barnens 
bästa. Några av dessa regler tar sedan barnen över och använder när de lär sig själv och 
kamrater hur man beter sig. Detta kan vara kunskaper som man senare i livet har nytta av för 
att veta hur man skall bete sig för att vara en i gruppen ( Williams, 2001). 
 
Sture Sjödin, bitr. prefekt och universitetslektor vid Umeå Universitet skrev en avhandling om 
olika faktorers betydelse för problemlösning i grupp. Hans studier visar att man som pedagog 
bör vara klar över vilka förväntningar man har och vilken målsättning man har för gruppen, 
annars skapar gruppen snabbt sina egna outtalade regler – normer – vilka inte gynnar vi-
känslan. Alla har en egen uppfattning om hur det ska fungera i gruppen, alla tänker på sig och 
sitt. Om pedagogen ger tydliga riktlinjer kommer troligtvis gruppen att anpassa sina normer 
efter dessa riktlinjer (Sjödin, 1991).  
 
 
Följande har vi hämtat från Guvå (1995), Lamer (1998), Nilsson (1999) och Norell Beach 
(1996). Det kan vara ett stöd för pedagoger i arbetet med att stärka vi-känslan i en barngrupp. 
En positiv anda i gruppen kan man få genom att tillsammans utföra aktiviteter. Pedagogen 
kan i början komma med förslag på till exempel spännande lekar och aktiviteter. Det blir 
meningsfullt och roligt att samlas när pedagogen visar fantasi, arbetsglädje och engagemang 
vid aktiviteterna. Det är när gruppen gör något tillsammans som det uppstår samhörighet och 
gemenskap. När gruppen är ny krävs det att pedagogen samlar ihop barnen inför varje ny 
situation och förklarar vad som ska göras. När gruppen sedan vet vilka regler och rutiner som 
gäller och när de vet vilka lekar de kan leka tillsammans och vilket material de kan använda, 
kommer de att fungera alltmer självständigt, gruppen håller då på att utvecklas mot en vi-
grupp. 
 
Som pedagog måste man ta ansvar och vara tydlig och konsekvent mot barnen. Låtsas till 
exempel aldrig att du inte hörde hånskrattet eller se aldrig mellan fingrarna när någon fnyser 
åt någon annans teckning. Ingrip och sätt stopp för det varje gång det händer. Prata om hur det 
känns att till exempel få sin teckning nedvärderad. Försök att få barnet/barnen som hånar att 
känna empati genom till exempel frågor som: Hur tycker du att vi kan lära Pelle åka 
skridskor? Har du några knep som du kan lära Pelle? Hur lärde du dig? Men tänk även på att 
själv vara en bra och tydlig förebild genom att ta hänsyn och hjälpa andra, men också genom 
att ingripa mot negativa tendenser i barngruppen. Som pedagog bör man ta tillvara på 
vardagssituationer där barn visar empati och visa uppmuntran genom att till exempel säga: 
Jag såg att du gav Lisa en kram när hon hade gjort illa sig, det var bra gjort av dig, vilken bra 
kompis du är. Samtala kring begreppet vi-känsla, till exempel vad det innebär för barnen att ta 
hänsyn, respektera och hjälpa varandra. 
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Gå in aktivt för att bygga relationer. Genom fasta lekgrupper kan man få barn som annars tar 
avstånd från varandra att bygga relationer. I en grupp med tre till fem barn blir barnen mer 
synliga för varandra och lär känna varandra på ett djupare sätt. Ett beprövat pedagogiskt knep 
är att ge två barn som ofta kivas en uppgift att lösa för att de ska se varandra på ett nytt sätt. 
Det behövs inte många barn för att förstöra en hel grupp. Ibland kan en grupp se ut att fungera 
bra på ytan, men observerar man den kan man upptäcka problem som gror och som behöver 
lösas med hjälp av en vuxen.  
 
Som pedagog måste man inse att man inte är ”en i gänget” med barngruppen, utan att man har 
en ledarposition. Barnen måste känna att det är de som ska skapa vi-känsla i sin grupp, men 
att pedagogen finns med som ett stöd. Men man måste ha i åtanke att inte kontrollera gruppen 
bara för att man är ledare. ”En ryttare har bäst kontroll över sin häst om tyglarna inte är för 
hårt spända.” (Nilsson, 1999, s.111) 
 
Använd gärna samarbetsövningar där alla behövs för att lösa uppgiften (se bilaga 1). 
 
Sammanfattning: Pedagogen kan medvetet arbeta för skapa vi-känsla genom att erbjuda olika 
aktiviteter, lekar och olika saker att leka med. Pedagogen måste vara tydlig och konsekvent 
mot barnen; aldrig låta nedvärderingar mot andra passera.  
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Syfte 
 
Vi vill stärka vi-känslan i en barngrupp genom samarbets- och trygghetsövningar. 
Med vi-känsla menar vi att ta hänsyn till och hjälpa varandra. 
 
 
Metod 
 
Vi har valt att arbeta med barnintervjuer och barnobservationer som metod för att se den 
eventuella utvecklingen av vi –känslan i barngruppen.  
 
Vi har använt oss av enskilda intervjuer vid två tillfällen, i början av perioden och i slutet för 
att synliggöra barns uppfattning om begreppet vi-känsla. Våra intervjufrågor var kvalitativa 
för att vi ville se vad barnen tänkte, istället för att använda kvantitativa frågor som visar antal/ 
hur många (se bilaga 2). Man kan på ett enkelt sätt förklara begreppen kvalitativa och 
kvantitativa frågor. Kvalitativa handlar om att beskriva, förklara och förstå medan kvantitativa 
handlar om hur ofta, hur många och hur mycket (Trost, 1997). Frågorna ställdes muntligt för 
att inte alla barn kunde läsa. Barnen intervjuades enskilt för att inte påverkas av varandras 
svar. Genom intervjuer kan man få reda på vad barnen tänker, känner och önskar, vilket man 
inte får genom enbart observationer. När man vet vad barnen tänker, vet man också varför de 
handlar som de gör (Løkken & Søbstad, 1995). När man så har hittat var barnen befinner sig i 
sin tankeutveckling kan pedagogerna hjälpa barnen vidare (Doverborg & Pramling, 1992). 
 
Tomas Arvidsson (1974) beskriver barnobservationer på följande sätt: 
Barnobservationer är varje form av mer eller mindre systematiskt informationssamlande om barnen i syfte att 
närma sig dem, lära känna dem och förstå dem. 
Barnobservationer syftar på kort eller lång sikt till åtgärder eller övervägande om åtgärder. (s.16) 
 
Vi tycker att barnobservationer är en bra metodform för vårt utvecklingsarbete. Genom 
kontinuerliga observationer kan man på ett bra sätt se en specifik utveckling i en barngrupp, i 
detta fall vi-känslan. Løkken & Søbstad (1995) styrker vårt val av metod. De menar att 
observation ger den mest fullständiga bilden av det man specifikt studerar. 

 
Genom att observera och analysera barns återkommande vardagliga verksamhet i förskola, skola och 
på fritidshem går det att förstå vad barn lär av varandra, vad de förmedlar av varandra för värden, 
demokrati och att kunna ta någon annans perspektiv och på vilket sätt det är relaterat till sitt 
sammanhang. (Williams, 2001, s.52-53) 

 
Även Modigh & Olsson (1984) anser att observationer ger den ”bästa kunskap om, 
uppfattning om och förståelse för” barns utveckling (s. 85).  
 
Vi har använt oss av en observationsform som kallas sociometri i vårt utvecklingsarbete. Den 
metoden innebär att man visar hur samspelet i en grupp fungerar genom ett sociogram. Ett 
sociogram är ett sorts diagram som visar strukturen i en grupp. Personerna i gruppen ritar man 
som små cirklar medan pilar visar samspelet. För att visa när barnen tar hänsyn/ inte tar 
hänsyn och när de hjälper varandra/ inte hjälper varandra  använder vi olika typer av pilar. (se 
bilaga 3) Vi har vid pilarna kommenterat på vilket sätt barnen visat/inte visat hänsyn/hjälpt 
varandra t.ex. skrik, höga röster, knuffar, hjälpande handlingar och ord. 
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Försökspersoner 
 
Elva stycken sexåringar. Vi valde att arbeta med hela förskoleklassen på avdelningen för att 
det passade våra övningar. 
 
Bortfall 
 
Intervjutillfälle ett: Ett barn borta. 
Intervjutillfälle två: Två barn borta.  
Övningstillfälle ett, två, fem, sex och sju: Ett barn/tillfälle. 
Övningstillfälle tre och fyra: Två barn/tillfälle. 
Eftersom vi hade så många bortfall valde vi att ta med allas svar vid intervjuerna och allas 
prestationer vid övningarna. Detta för att det är gruppens utveckling vi vill se och inte den 
individuella utvecklingen hos varje barn. 
 
Material 
 
Bandspelare. 
 
Genomförande 
 
Under den första praktikveckan förankrade vi vårt arbete och tanken bakom arbetet hos vår 
handledare och övriga i arbetslaget. Under denna vecka inriktade vi oss på att lära känna barn 
och personal. Ett brev skickades ut till berörda föräldrar där vi talade om vilka vi var och vad 
vi skulle göra (se bilaga 4). I slutet av denna vecka hade vi det första intervjutillfället med 
hjälp av en bandspelare. Vi intervjuade barnen enskilt i ett avskilt rum. 
 
Under följande sju veckor genomförde vi en övning per vecka, utom den andra och femte 
veckan då två övningar genomfördes. Första och sjätte veckan genomfördes inga övningar. Vi 
samlade alla sexåringar vid varje övningstillfälle för att introducera övningen. Vi delade upp 
barnen i lämpliga grupper när övningen krävde det (se bilaga 1). Efter alla övningar samtalade 
vi med hela gruppen om vad de gjort, hur det gick, vad det berodde på och vad de kunde 
tänka på till nästa gång. Med samtalen ramade vi in begreppen hänsyn och hjälpsamhet och 
pratade med barnen om fördelar och nackdelar med dessa begrepp. Vid varje tillfälle 
observerades barnen, en av oss observerade hela övningen medan den andra ledde den. 
Övningarna vi använde hämtade vi från Internet (se referenslistan) och kompendiet 
Kamratstigar (Stensson, 1999).  
 
Under den sista veckan utförde vi intervjuer med alla barn. 
 
Under hela praktikperioden har vi medvetet arbetat med begreppen hänsyn och hjälpsamhet i 
vardagssituationerna men även under fem av morgonsamlingarna. 
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Tidsplan 
 
V.t. –02 
v. 14 Bestämde ämne och började söka litteratur. Började skriva vårt PM. 
v. 19 Vårt PM skulle vara klart och lämnas in. 
 
H.t. –02 Vi arbetade med syfte, metod och bakgrund. 

 
v. 51              Lämnade in syfte, metod och bakgrund och fick det godkänt för fortsatt arbete. 

 
V.t. –03 Förbereder för det kommande utvecklingsarbetet. 

 
v. 12-18 Praktikperiod. Utför den praktiska delen av examensarbetet. 

 
v. 19-21 Färdigställer rapporten. 

 
 

 
 
 
 
Resultat 
 
Sammanställning av intervjuerna 
 
Vi valde att intervjua barnen vid två tillfällen, i början och i slutet av praktikperioden. Vid 
första tillfället var det tio barn och vid andra var det nio barn. Syftet med dessa intervjuer var 
att se om förståelsen för begreppen hänsyn och hjälpsamhet ökat från första till sista tillfället. 
Till vår hjälp hade vi en bandspelare, detta för att ordagrant få med barnens svar. Vi har fört 
ihop svaren på frågorna ett och två samt tre och fyra, och sedan sammanställt alla svaren i 
olika kategorier. 
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                  Tillfälle 1 
 

Fig. 1 Barnens svar på frågan: Vad är hänsyn?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hälften av barnen vet inte vad hänsyn är, medan övriga har en uppfattning av vad 
hänsyn innebär. 
 
 
 
Fig. 2 Barnens svar på frågan: Vad innebär det att hjälpa någon? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Att visa respekt, 
lyssna på andra.

3 st. 

 
Att vara snäll 
och trevlig. 

2 st. 

 
Vet inte. 

5 st. 

 
Någon har 

ramlat, barnet 
hjälper denne. 

6 st. 

 
 

Att rädda någon.
1 st. 

Någon har 
ramlat, barnet 
frågar hur det 
gick, hämtar 

vuxen. 
3 st.



 15 

 
 
Alla barn kan ge ett exempel och alla anser att det är personer som har råkat illa ut 
som man hjälper. 

 
Tillfälle 2 

 
Fig. 3 Barnens svar vid tillfälle två på frågan: Vad är hänsyn? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Alla barn har en uppfattning om vad hänsyn är. 

 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Man hjälper 

någon, man är 
snäll. 
5 st. 

 

 
Man tänker på 
vad andra vill. 

4 st. 
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Fig. 4 Barnens svar vid tillfälle två på frågan: Vad innebär det att hjälpa någon? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sju barn anser att det är personer som råkat illa ut man hjälper, övriga anger 
andra alternativ. 

  
Sammanfattning: Alla barn hade lärt sig vad hänsyn var vid andra intervjutillfället. Vid både 
första och andra tillfället visste alla barn vad det innebär att hjälpa någon. 
 
Sammanställning av observationerna 
 
Vi har observerat barnen under sju tillfällen i samband med att vi gjorde övningarna. 
Sammanställningen av observationerna redovisas i löpande text. Observationerna gjordes med 
ett sociogram, som vi anser är en mycket bra hjälp för att se samspelet i en grupp.  
 
Övning 1 Alla ombord 
Under övningen var det mycket höga röster som skällde på varandra. De knuffades, grät och 
gjorde illa sig själv och andra. Barnen sökte sig till den vuxne för att få hjälp. Ett fåtal barn 

 
 

Man är snäll. 
1 st. 

 
 

 
Någon har 

fastnat, barnet 
hjälper denne. 

2 st. 

 
Någon har 

ramlat, barnet 
hämtar en 

vuxen. 
4 st.

Att man visar 
någon som inte 

hittar en specifik 
sak vart den 

finns. 
1 st.

 
Man räddar 

någon. 
1 st. 
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försökte till slut att organisera gruppen och få dem att hjälpa varandra, men övriga lyssnade 
inte. 
 
 
 
Övning 2 Knuten 
Hälften av barnen hjälpte varandra för att lösa situationen, medan vissa av de övriga barnen 
busade, lekte och glömde bort vad som skulle göras. Övningen fungerade bra i små grupper, 
sämre i stor grupp. 
 
Övning 3 Bänken 
Barnen hade inte så arga och hårda röster mot varandra. Hela övningen pågick under relativ 
tystnad. Större delen av gruppen visade hänsyn i form av kommentarer. Enstaka barn vände 
sig till den vuxne. 
 
Övning 4 Kartongen  
En grupp arbetade under tystnad, den andra kommunicerade med positiva och hänsynsfulla 
kommentarer men allt eftersom tiden gick fälldes några få arga och anklagande kommentarer, 
den tredje gruppen agerade tvärtom med arga och negativa kommentarer i början men till slut 
började de att hjälpa varandra. 
 
Övning 5 Isotop 
Två av grupperna hittade snabbt lösningen och hjälptes åt inom gruppen. De kom med olika 
förslag och idéer. Den tredje gruppen var det mer konflikter i, många anklagelser fälldes. 
 
Övning 6 Bussen 
Denna övning genomfördes med många hjälpande kommentarer mellan barnen. Det var en 
positiv stämning och de tänkte på att vara försiktiga med varandra. Barnen hjälptes åt att 
komma fram till en bra lösning när situationen krävde det. 
 
Övning 7 Skumbollsförflyttning 
Både i smågrupper och i en stor grupp visade barnen hänsyn genom att vara försiktiga mot 
varandra. De pratade med varandra för att underlätta samarbetet och de hjälpte varandra så att 
ingen skulle tappa bollen. De barn som haft bollen visade intresse för hur det gick längre ner i 
ledet. Inga negativa kommentarer fälldes. 
 
Sammanfattning 
Sociogrammen visar att det sker en förändring av samspelet mellan barnen under perioden vi 
arbetat med dem. De slutsatser vi kan dra av observationerna är att barnen mer och mer tänker 
på varandra och hur man beter sig mot andra. Barnen visade för var gång mer hänsyn. Vi såg 
även att barnen hjälpte varandra ju mer de tränades i det. 
 
 
Diskussion 
 
Vi måste veta att det vi undersöker är det vi avser att undersöka, det vill säga att arbetet har 
god validitet. Vi måste också veta att undersökningarna är mätta på ett tillförlitligt sätt, det 
vill säga har god reliabilitet (Patel & Davidson, 1994). Vi anser att mätmetoderna vi använt 
oss av har varit bra, kombinationen intervju och observation har kompletterat varandra på ett 
bra sätt. Vi fick både se hur barnen praktiskt handlar och hur de tänker. 
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Validitet 
 
Vi anser att vi undersökt det vi avsett att undersöka, det vill säga att se om vi kunde stärka vi-
känslan i en barngrupp genom samarbets- och trygghetsövningar, intervjuer och samtal. Detta 
anser vi visas genom våra sociogram där den sociala strukturen tydligt framkommer. 
 
Reliabilitet 
 
Vid våra två intervjutillfällen använde vi oss av en bandspelare för att få med barnens hela 
svar. Barnen kunde inte påverkas av varandra eftersom vi intervjuade dem enskilt. 
 
Vi första intervjutillfället kände vi inte barnen speciellt väl, vilket säkert bidrog till de svar vi 
fick och de tolkningar vi gjorde. De svar vi fick kan också ha påverkats av att vi är oerfarna 
intervjuare som kan ha ställt ledande frågor, för få frågor eller på annat sätt påverkat 
resultatet. Bandspelaren vi använde oss av vid första tillfället hade väldigt dåligt ljud och kan 
därför ha påverkat vår sammanställning av barnens svar. Ibland var det svårt att få barnen att 
ge uttömmande svar, vilket kan ha berott på att de inte förstått syftet med intervjun, att de inte 
förstått frågan eller att de inte vågat tro på sin egen förmåga. 
 
Vid andra intervjutillfället hade vi en bättre bandspelare vilket gjorde att vi kunde på ett mer 
tillförlitligt sätt sammanställa barnens svar. Eftersom vi var två intervjuare kan detta ha 
påverkat de resultat vi fått fram. Intervjufrågorna vi använt oss av är få och vi är medvetna om 
att andra och fler frågor skulle ha påverkat resultatet annorlunda. Men när vi skrev frågorna 
ansåg vi att dessa var de bäst lämpade för barnen utifrån vårt syfte. 
 
Vi är medvetna om att observationerna är speglade av oss som observatörer och en 
videokamera skulle ha gjort observationerna mer tillförlitliga. Övningarna kan ha påverkat 
resultatet på olika sätt. Andra övningar skulle ha gett andra resultat. Andra faktorer som kan 
ha påverkat resultatet är materialet vi använt, lokaler vi vistats i och dagsformen på barnen. Vi 
är även medvetna om att bortfall bland barnen kan ha påverkat resultatet i både intervjuerna 
och observationerna på grund av att alla barn har olika personligheter och egenskaper som 
påverkar gruppen i olika riktningar. 
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med vårt arbete var att stärka vi-känslan i barngruppen. Under dessa sju veckor som 
praktikperioden varade har vi arbetat med övningar som i första hand gått ut på att barnen 
skulle samarbeta, hjälpa varandra och visa hänsyn; inte konkurrera eller tävla mot varandra. 
 
Som vi tidigare skrev i bakgrunden så har människor inte alltid samma åsikter, man måste lära 
sig att kompromissa. Ens egna behov måste man ibland lägga åt sidan för andras vilja (Korpi, 
1983). Det är detta vi har jobbat mycket med tillsammans med barnen. Vi har ofta poängterat 
vikten av att tänka på andra, alltså visa hänsyn. Detta tog många barn till sig och visade under 
de sista övningarna. 
 
Både Nilsson (1999) och Arfwedsson & Arfwedsson (2000) skriver om konkurrens mellan 
grupper, och dess positiva respektive negativa effekter. Det vi har sett under våra 
observationer är enbart de negativa effekterna av konkurrens. De få barn som konkurrerat 
med andra har tappat alla tankar kring att visa hänsyn och hjälpsamhet. Vi har då visat tydligt 
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att det centrala är att samarbeta, inte tävla. Eftersom barnen såg att resultatet blev negativt vid 
konkurrens lärde de sig att det viktiga var att hjälpas åt och att kommunicera med varandra. 
 
Trots att sexåringen anses som egocentrisk valde vi att utföra vårt utvecklingsarbete med 
denna åldersgrupp. Med egocentrisk menas att de kan känna medlidande, ömhet och kan 
trösta, men har däremot svårt att förstå hur andra tänker. Sexåringen har en uppfattning om att 
andra tänker och känner precis som de själva gör (Persson, 1993). Denna beskrivning av 
sexåringen lät intressant och utmanade oss till att vi valde denna grupp. Vi kunde se att 
sexåringarna har svårt att förstå hur andra tänker, men trots det gärna bryr sig om andra och 
vill dem väl. Trots att vi utfört vårt utvecklingsarbete under endast sju veckor anser vi att 
barnen har utvecklat sin prosociala förmåga. Barnen skulle med all sannolikhet utveckla 
denna förmåga ännu mer om vi haft mer tid. 
 
Resultatet av intervjuerna anser vi tydligt visar på att barnens förståelse för begreppet hänsyn 
ökat. Detta beror förmodligen på att vi har låtit det genomsyra vårt dagliga arbete, både 
genom att vi har pratat om det och att vi praktiskt har utfört det. Begreppet hjälpsamhet har vi 
arbetat med på samma sätt, men eftersom det är ett vanligare begrepp, så hade alla barn en 
uppfattning om vad det är redan vid första tillfället. 
 
Genom att studera resultatet av observationerna kan vi konstatera att barnen allt eftersom 
övningarna genomfördes vände sig mer och mer till varandra för att få hjälp, använde 
vänligare ord och tänkte på att inte skada eller störa andra. Vi anser att denna utveckling skett 
som en följd av våra övningar och samtal. Dock såg vi en begränsning, barnen visade sällan 
hänsyn eller hjälpte varandra i sin fria lek. Kanske speglar detta att barnen bara är i 
startgroparna och att det behövs mer tid för att träna detta. Men vi anser  att övningarna har 
varit en bra metod för att träna vi-känslan.  Under våra observationer noterade vi den glädje 
barnen visade när de tillsammans utfört och lyckats med en övning. Detta stämmer väl 
överens med Grens (1999) tankar. Hon menar att när barn tar hänsyn och hjälper varandra 
stärks deras självkänsla. Barnen känner glädje och tillfredsställelse när de gjort något bra för 
varandra. Detta anser vi är en bekräftelse på att begrepp som hjälpsamhet och hänsyn är något 
som bör ingå i varje barns vardag. 
 
Har vi då nått vårt syfte med arbetet? Ja, det tycker vi. Vi har stärkt barnens vi-känsla genom 
övningar. Detta framkommer i intervjuerna och observationerna. 
 
 
Fortsatt forskning 
 
Hänsyn och hjälpsamhet är två begrepp man redan i unga år bör lära sig innebörden av för att 
kunna fungera bra i sociala sammanhang. Under en längre tidsperiod hade man kunnat 
utveckla arbetet genom att använda sig av dramaövningar, läsa sagor, bilduppgifter, filmer 
som rör ämnet och musik. Vi upplever att det finns lite forskning om vi-känslan och skulle 
vilja se bredare och djupare forskning i ämnet.  
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Samarbetsövningar 
 
Övning 1 Alla ombord 
Material: Rep av olika längd och musik. 
Mål: Alla i gruppen ska få plats i ringen. 
Genomförande: Lägg ett rep i en stor cirkel. Låt barnen springa, hoppa, krypa m.m. fritt i 
rummet till musik. När musiken tystnar ska alla barn ta plats i ringen. Gör det hela svårare 
genom att hela tiden minska ringen, upprepa övningen. I varje ring ska barnen kunna befinna 
sig i 10 sekunder.  
 
Övning 2 Knuten 
Material: Inget. 
Mål: Att lösa knuten utan att någon släpper händerna så att en stor cirkel bildas.  
Genomförande: Alla ställer sig tätt ihop i en cirkel och blundar. Alla sträcker in en hand och 
fattar någon annans hand. Sen sträcks den andra handen in och tar tag i en fri hand. När alla 
håller i två händer öppnar alla ögonen och försöker lösa upp knuten. Barnen kan delas in i 
mindre grupper till en början för att sedan slås ihop till en större grupp. 
 
Övning 3 Bänken 
Material: En balansbänk. 
Mål: Omplacering på bänken utan att någon vidrör golvet. 
Genomförande: Gruppen ska stå på bänken, sedan ska de byta plats så att de t.ex. står i 
omvänd ordning. Den som står längst ut till höger ska hamna längst ut till vänster o.s.v. Om 
man numrerar deltagarna är det lättare att hålla ordning. Om någon faller ner börjar gruppen 
om från början. Variation: Ordna ledet efter längden på barnen. 
Barnen kan delas in i mindre grupper till en början för att sedan slås ihop till en större grupp. 
 
Övning 4 Kartongen   
Material: En stor kartong. 
Mål: Gruppen ska flytta kartongen en given sträcka utan hjälp av händerna.  
Genomförande: Fyra barn ska flytta kartongen med hjälp av olika kroppsdelar, utom 
händerna. T.ex. med hjälp av ryggen, magen, överarmen eller stjärten. 
 
Övning 5 Isotop 
Material: Fyra-fem längre rep. En hink och en flaska. 
Mål: Gruppen ska placera flaskan i hinken. 
Genomförande: Tre-fem barn får var sin repände som i andra änden är fastknutet runt 
flaskan. Flaskan och hinken är placerade i mitten av en markerad cirkel som barnen står 
utanför. De ska med hjälp av repen placera flaskan i hinken. 
 
Övning 6 Bussen 
Material: Gymnastikmattor. 
Mål: Gruppen ska tillsammans flytta mattan på olika sätt i rummet. 
Genomförande: Barnen ska lyfta och ställa ner mattan tillsammans. Lyftet ska ske tyst och 
försiktigt. Barnen får bära mattan runt i rummet, för att sedan leka att mattan är en buss som 
hämtar upp andra barn. Barnen som står utplacerade vid "busshållplatserna" får endast stiga 
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på när mattan är placerad på golvet framför dem. När mattan bärs ska passageraren ligga ner 
på mattan. 
 
. 
Övning 7 Skumbollsförflyttning 
Material: Skumbollar och rockringar. 
Mål: Förflytta bollarna från förste till siste man på olika sätt. 
Genomförande: Barnen lägger sig på rygg på golvet i en lång rad, huvud mot fötter. Vid 
huvudet på den första eleven finns en rockring med en skumboll i. Den förste i ledet tar bollen 
med händerna, sätter sig upp och lämnar över till nästa person som försiktigt tar emot den 
med sina händer och skickar vidare på samma sätt. Tappas bollen måste man börja om. Siste 
man placerar bollen i en rockring vid sina fötter och lägger sig sedan först i ledet. Övriga 
flyttar då efter ett steg. Variation: Barnen får ta bollen med händerna och placera mellan sina 
fötter. Nästa person tar bollen från den andres fötter och placerar den mellan sina egna och 
skickar den vidare på samma sätt. Barnen kan delas in i mindre grupper till en början för att 
sedan slås ihop till en större grupp. 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
    

 

Intervjufrågor 
 
1.  Förklara för mig vad det betyder för dig att visa hänsyn? 
2.  Berätta för mig vad du gör när du visar hänsyn för någon.  
3.  Förklara för mig vad det betyder för dig att hjälpa någon? 
4.  Berätta för mig vad gör du när du hjälper någon? 
 
Förklaring av ord för barn som inte svarar på frågorna 1 och 3: 
Visa hänsyn – t.ex. man kastar inte snöbollar på någon som inte är med i snöbollskrig. 
 
Hjälpa någon – t.ex. ta ner spel från hyllan åt någon som inte når. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     
    

 

Sociogram (exempel) 
 
 Barnen hjälper varandra och visar hänsyn.  
 
 
 Barnen hjälper inte varandra och visar inte hänsyn.   
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Hej 

Vi är två studenter som går sista terminen 
på förskollärarlinjen. I sju veckor (v.12-18) 
ska vi vara här och göra vår slutpraktik. 
 
Under dessa veckor kommer vi att arbeta 
med vi-känslan i förskoleklassen, vilket är 
ämnet i vårt examensarbete. Vi kommer att 
arbeta med övningar, samtal och intervjuer. 
Har ni några funderingar så tveka inte att 
fråga oss. 
 

Åsa Fahlman & 
 Ann-Sofi Marklund 

 
 
 

 
 
 
 
 




