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Förord 
 
Jag har valt att skriva om ett ämne som är svårt att bara skrapa på ytan på. Jag har däremot 
gjort mitt bästa för att försöka ge en så allmän och enkel bild av vad som kallas för social 
kompetens. Det som för mig handlar om att använda de förståelser och kunskaper man har i 
sunt bondförnuft.  
Jag skulle vilja passa på att tacka förskoleklassen som har ställt upp i mitt utvecklingsarbete 
och för det varma välkomnandet jag fick på skolan i övrigt. Jag ger även ett varmt tack till 
Ing-Marie Munkhammar som har varit min vetenskapliga handledare kring detta 
examensarbete.  
 
 
 
 
Ottilia Mulder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstrakt 
 

Detta examensarbete behandlar och reder ut begreppet social kompetens.  
Förmågan att kunna lösa problem, kommunicera på flera olika språk samt att kunna ta egna 
initiativ och kunna samarbeta, är alla komponenter som är aktuella när man talar om social 
kompetens. Jag valde att koncentrera mitt utvecklingsarbete främst kring en av dessa 
komponenter, nämligen förmågan att kunna samarbeta med andra. Jag utförde mitt 
utvecklingsarbete i en förskoleklass och syftet var, att jag med hjälp av olika 
samarbetsövningar, där barnen i små grupper arbetar mot ett gemensamt mål, ville utveckla 
insikten om att alla behövs och kan bidra med något till gruppen. Jag lät barnen jobba med 
samarbetsövningarna under sammanlagt sju veckor, under dessa sju veckor hade jag tolv 
övningstillfällen.  Det som resultatet visade efter dessa sju veckor var att barnen hade förstått 
att de måste arbeta tillsammans för att kunna lösa samarbetsövningarna så smidigt som 
möjligt. Syftet med samarbetsövningarna var även att se om dessa kunde bidra till att barnen 
skulle ändra sina val av lekkamrater i den stora barngruppen.  Genom att göra intervjuer kring 
detta område med barnen en och en, kunde jag se om det var någon skillnad i barnens val av 
lekkamrater i början och i slutet av de sju veckorna. Det jag har lagt märke till när jag 
granskar mina resultat av utvecklingsarbetet, är att det går att se en förändring i barnens val av 
lekkamrater i den övriga barngruppen och då främst hos flickorna. Resultatet har visat är att 
barnen valt att söka sig nya kontakter i den stora barngruppen. Detta har skett främst med 
anknytning till olika rollekar. 
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Med det livslånga lärandet som grund 

  
Förskolan utgör en viktig del av barns livslånga lärande. Så viktig att man från samhällets 
sida har satt styrande mål för dess pedagogiska verksamhet. (Pramling, Samuelsson och 
Sheridan 1999 s. 14)  

 
Första augusti 1998 trädde Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet 1998 a) i kraft. I 
denna läroplan kan man finna både mål och riktlinjer för den pedagogiska verksamheten i 
förskolan. Riktlinjerna har satts upp för att visa vilket ansvar alla som arbetar i förskolan har 
för att arbetet inriktas på de mål som finns i läroplanen. Målen har till skillnad från tidigare 
fått en nästan allenarådande och central roll. För första gången i förskolans historia, blev 
målen för den pedagogiska verksamhetens arbetssätt och innehåll styrande. Däremot finns det 
inget direkt uttalat sätt att nå dessa mål. Den underliggande kontexten med dessa mål är alltså 
att man förutsätter att pedagogerna har de pedagogiska redskap som behövs för att omsätta 
läroplanens intentioner i verksamheten på förskolan. Enligt Pramling, et al. (1999) utgör 
läroplanen en viktig del i den kunskapssyn som leder till ett visst förhållningssätt kring barn 
och lärande. Målen anger inriktningen på verksamheten i förskolan och utgör därmed även 
den önskade kvalitetsutvecklingen inom förskolan.  
 
I dagens förskola går barnen till det år de skall fylla sex år. Som sexåring går barnet sedan 
över till att ingå i den pedagogiska verksamhet som bedrivs i skolan och fritidshemmet. I Lpfö 
98 (Utbildningsdepartementet 1998 a) går att läsa hur förskolans roll ser ut i överlämnandet 
från förskolan till skolan;  
 

Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroligt samarbete med förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt 
perspektiv. När barnets övergång till den nya verksamheten närmar sig har förskolan den 
särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. 
(Utbildningsdepartementet, 1998 a, s. 16) 
 

 
 

Sexåringen i skolan 
 
Förskoleklassen är allt sedan första januari 1998 en egen skolform. Detta innebär att det skall 
finnas en rektor samt att förskoleklassen ingår i kommunens skolplan ( Pramling Samuelsson 
och Mauritzson 1997). Enligt författarna är skolan ansvarig för att verksamheten bedrivs 
oavsett var den håller till lokalmässigt, men att verksamheten skall vila på förskolepedagogisk 
grund och ledas av förskollärare.  
I regeringens proposition 1997/98:6 finner man följande citat. 
 

Den sexårsverksamhet som bedrivs inom ramen för förskolan, enligt 15 § socialtjänstlagen, 
skall bilda en egen skolform inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. 
Skolformen skall benämnas förskoleklass. (Regeringens proposition, 1997/98:6, s.1) 

 
Denna förändring syns även i de läroplaner som finns för grundskolan. Den utveckling som 
har skett när det kommer till att utvidga synen på kunskap, har lett fram till att man i de 
statliga styrdokumenten valt att lyfta fram betydelsen av samverkan mellan förskola, 
grundskola och fritidshem. Detta för att få till ett gemensamt synsätt bland de tre 
lärarkategorierna som arbetar med barn i åldrarna kring skolstarten; förskollärare, 



grundskollärare och fritidspedagoger. Men framförallt för att se till det bästa ur barnets 
perspektiv. Med den ökade kontinuitet som samverkan mellan förskola, skola och 
skolbarnomsorgen innebär, ges förutsättningar för en ökad förståelse av omvärlden (Kärrby 
2000).   
 
I samband med att förskolans läroplan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998 a) trädde i 
kraft första augusti 1998, anpassades och omformulerades även 1994 års läroplan för 
grundskolan. Den nya läroplanen kom att bli en gemensam läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998 b).   
Förarbetet till denna läroplan började 1996. I en regeringsförklaring i mars 1996 slogs det fast 
att förskolan, skolan och skolbarnomsorgen skulle integreras i ett led att förbättra de första 
viktiga åren i grundskolan (SOU 1997: 21). Som ett första steg i detta integrationsarbete, fick 
stadsrådet Ylva Johansson Den 22 augusti 1996, i uppdrag av regeringen att tillsätta en 
kommitté. Kommittén hade till uppgift att lämna förslag till ett nytt måldokument för den 
pedagogiska verksamheten för barn och ungdomar 6-16 år (SOU 1997:157). Detta 
måldokument skulle även innesluta den dåvarande läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet (Lpo 94) och ersätta denna (SOU 1997: 21).  Kommittén gick under namnet 
Barnomsorg och skolakommittén, BOSK.   
 
Den 14e februari 1997 överlämnade kommittén sitt betänkande Växa i lärande, förslag till 
läroplan för barn 6-16 år. (SOU 1997:21). I denna går att läsa; 
 

Måldokumentet skall syfta till att höja kvalitén såväl i förskola som skola och inom 
skolbarnomsorgen. Förskolans roll för barns lärande skall stärkas genom att den kognitiva 
processen ges ökad tyngd samtidigt som barnomsorgens erfarenheter och 
förskolepedagogiken ges ökat inslag i skolan. (SOU 1997:21 s. 1) 

 
Samtidigt som kommittén arbetade med sitt förslag till ett gemensamt måldokument, 
utarbetades det ett förslag till förändring av skollagen i en arbetsgrupp inom 
Utbildningsdepartementet. Detta förslag, Samverkan för utveckling, om förskolan, skolan och 
skolbarnomsorgen (DS 1997: 10) som innebar att tillämpliga delar av bestämmelserna i 
socialtjänstlagen kring förskoleverksamhet och skolbarnomsorg istället fördes in under 
skollagen, behandlades i propositionen Förskoleklass och andra skollagsfrågor (1997/98:6). 
Denna proposition överlämnades till riksdagen den 18 september 1997 och  föreslogs träda i 
kraft den 1 januari 1998 (SOU 1997 :157).   
 
I Lpo 94, läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet,  
(Utbildningsdepartementet, 1998 b) har man formulerat skolans värdegrund och uppgifter, 
samt vilka mål och riktlinjer som gäller för verksamheten. Här anges både mål att sträva mot 
och mål att uppnå. Målen att sträva mot skall ange riktningen på hur skolan skall arbeta, men 
de anger även den för skolan önskade kvalitetsutvecklingen. Målen att uppnå beskriver vad 
eleverna skall ha uppnått som minst när de lämnar skolan.  
 
 
 
 
 
 

 
 



Barnet och läroplanen en enhet 
 
Enligt Pramling et al. utgör läroplanen en viktig del i den kunskapssyn som leder till ett visst 
förhållningssätt kring barn och lärande. Den amerikanske filosofen John Dewey (1991) ställer 
sig frågan om varför det är så viktigt att vi som pedagoger kan se målet för vår verksamhet 
redan i processens början? Författaren ger sedan själv svaret på frågan. Genom att känna till 
slutprodukten kan pedagogen känna till i vilken riktning barnets omedelbara erfarenhet rör sig 
under förutsättning att det utvecklas sunt och ”normalt”. Samtidigt måste vi uppfatta målet för 
verksamheten som något som bestämmer processens riktning, det blir på så sätt inte ett 
avlägset slutresultat som skall uppnås utan målen blir en vägledande metod för att ta itu med 
det som sker för närvarande. Dewey (1991) anser att interaktionen mellan läroplanens krav på 
vissa kunskaper, färdigheter och värderingar och barnets egen omvärld, formas utifrån den 
syn jag som pedagog har på kunskap och inlärning. Barnet och läroplanen utgör tillsammans 
en enhet som utvecklats utifrån en aktiv process. Inlärning kan inte ses som en abstrakt 
psykologisk process, utan sker hela tiden i ett aktivt bearbetande av den omvärld man lever i. 
Lärstoffet är därför inte överordnat barnets intresse likväl som barnets intressen inte är 
överordnat lärstoffet.  
 
  
 

Att växa in i samhället 
   
Dion Sommer har bedrivit en bred forskning kring barns uppväxtvillkor i det moderna 
samhället. I sin forskning har Sommer lagt speciell fokus på kultur, vardagsliv och barnets 
sociala kompetens. Enligt Sommer (2002) har det skett ett paradigmskifte i 
teoriuppfattningarna om hur ett barn socialiseras in i omvärlden. Detta paradigmskifte skiljer 
perioden före 1960-talet och tiden från 1970-talet och framåt. Innan paradigmskiftet utgick 
man utan vidare att den s.k. primära socialisationen ägde rum i hemmet. Det var i hemmet 
som det grundläggande formandet av personligheten ägde rum. Utgår man från dessa teorier 
och den synen på barns socialisation, så spelar de erfarenheter av omsorg och fostran som 
barnet får i förskolan, inte någon djupgående roll för barnets utveckling under dess sex första 
levnadsår. Enligt författaren stämmer dock dessa antaganden inte in på verkligheten. Sommer 
hänvisar till McGurk m.fl. (1993) som menar att den senaste tidens forskning i största grad 
visar på den djupgående påverkan som förskolan har som en primär socialiserande instans 
utöver familjen. Sommer anser att den klassiska socialisationteorin går miste om möjligheten 
att se vad det komplicerade samspelet mellan flera sociala instanser har för betydelse för 
utvecklingen och formandet av både personlighet och olika kompetenser hos barnet. Man tar 
alltså inte hänsyn till de erfarenheter av omsorg och uppfostran som barnet gör utanför 
hemmet. 
 

Individen är en aktiv tolkare som, som lär och kontinuerligt utvecklar kompetens i syfte att 
förädla det sociala deltagandet. ( Sommer, 2002 s.35) 

 
Innan paradigmskiftet ansåg många att barnen kommer till denna värld som fundamentalt 
inkompetenta och utsatta varelser som under sin utveckling i hög grad utsätts för kriser och 
risker. Här har vi nog den mest markanta skillnaden mot hur man ser på barn idag, idag talas 
det istället i hög grad om det kompetenta barnet vilket helt ersatt synen på barnet som den 
bräckliga novisen. Det har gjorts många undersökningar på området kring barnets 
perceptuella, emotionella, kognitiva och sociala kompetenser. Dessa undersökningar visar på 
att barnet är utrustat med olika kompetenser redan i ett tidigt skede av sitt liv. Med grund i 



detta vågar Sommer (2002) påstå att människan äger de nödvändigaste förutsättningarna för 
en medmänsklig samvaro redan i början av dess sociala liv. Ser man barnet som en aktiv 
deltagare i sin egen utvecklingsprocess blir det svårare att se utvecklingen hos barnet som ett 
resultat av yttre miljöpåverkan, som överförs till barnet genom uppfostran och omsorg. Det 
som kännetecknar kompetensbarnets förhållande till sin omvärld är alltså aktivitet.  
 

De livsvärldar och de kompetenser vi skapar är resultatet av en kulturintegrerande process, 
som bygger på meningskonstruktion i social praxis. (Sommer, 2002 s. 69) 

 
Författaren menar alltså att utvecklingsprocessen som barnet går igenom är förankrad i 
konkreta personliga relationer mellan barnet och andra människor. Därför skall man i 
utvecklingsforskningen ägna sig åt att undersöka hur människorna i ett samhälle eller en 
kultur tillägnar sig känslan för den aktuella sociala strukturen. Det som förbinder barnets 
sinne med dess kultur, är att de får en förståelse för det som människorna runtomkring det 
företar sig i vardagen. Man kan sammanfatta Sommers teorier till tre skäl som rör varför det 
är så viktigt att förtydliga sambandet mellan barnets kompetensutveckling och kulturen barnet 
lever i. 
 
För det första är det nödvändigt att se att vuxna är en viktig del i barnets omvärld. Barnets 
föräldrar, förskollärare och lärare är markanta huvudaktörer i den kulturella och samhälleliga 
integrationsprocessen barnet går igenom. Sommer menar att de vuxna redan är med i den 
”teaterpjäs” som är igång och som barnet möter när det föds till världen. De vuxna är 
utvecklingsaktörer vars uppgift är att förmedla samhället och kulturen till barnen i form av 
omsorg uppfostran och pedagogik. För det andra gäller det att vi ser att omsorg, fostran och 
pedagogik leder fram till kompetensutveckling. Vi måste lära oss att se människans agerande i 
vardagen utifrån ett större perspektiv. På så sätt får vi syn på ”det lilla i det stora”. Gör vi bara 
det vi brukar göra ser vi inte de fascinerande sprången i barnets utveckling som sker rakt 
framför våra ögon. För det tredje är det viktigt att förstå att ingen omsorg eller verksamhet 
som barnet befinner sig i bör betraktas lösryckt från de kulturella och samhälleliga 
sammanhang som finns kring barnet. 
 
 
 

Förskolans och skolans roll i ett föränderligt samhälle 
 
I inledningen till läroplanen för förskolan ( Utbildningsdepartementet, 1998 a) kan man finna 
följande rader; 
 

Grundläggande värden 
  
Förskolan vilar på demokratins grund. Därför skall dess verksamhet utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. En viktig uppgift för 
verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på.  
Verksamheten skall bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett 
växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt skall delta i samhällslivet. 
( Utbildningsdepartementet 1998 a, s. 7 ) 
 

Liknande rader går även att återfinna i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 
(Utbildningsdepartementet 1998 b) 
 
 



 
 

Grundläggande värden 
 
Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att 
verksamheten skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje 
människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Skolan har en viktig 
uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som 
vårt samhällsliv vilar på. (Utbildningsdepartementet 1994 s. 5) 
 

Dewey (1991) anser att barnets sociala liv är den omedvetna bakgrunden till alla dess 
bemödanden och färdigheter. Enligt Dewey är samhället en organisk enhet av sociala 
individer. Genom utbildning får individen ta del av mänsklighetens sociala medvetenhet. Han 
menar att denna process som omedvetet börjar vid födelsen, formar individens begåvning. 
Verklig utbildning kan enligt denne endast uppnås om barnets begåvning stimuleras av de 
krav som det möter i den sociala situation där han eller hon befinner sig. Medvetandet blir 
genomsyrat av vanor och begrepp som lärs in, samt att känslor och emotioner väcks. Barnet 
stimuleras att handla som en medlem av en större gemenskap. De reaktioner som barnet möter 
utifrån sitt handlande gör att barnet lär sig vad handlingen har för betydelse socialt sett.  
Barnet blir arvtagare till civilisationens ”sparade kapital” dvs. att barnet  steg för steg blir 
delaktigt i de intellektuella och moraliska tillgångar som har samlats upp av mänskligheten.  
Slutbetänkande av Barn och skola kommittén (SOU 1997:157) beskriver hur de tänker 
angående hur ett barn erövrar omvärlden.   
 

Ett barn växer in i omvärlden genom att erövra den. Med sin kropp och alla sina sinnen 
griper barnet in och utforskar sin omvärld. Så snart barnet är fött börjar det sin oupphörliga 
kommunikation med omvärlden. Men ett barn kan inte ensamt erövra omvärlden. Först i 
samspel, i samexistens med andra uppstår en mening, som uttrycks i gemensamma tecken 
eller uttryck. Det är i kommunikationen, i mötet med andra människor, som vi skapar en 
gemensam relation till världen. ( SOU 1997:157 s. 39 ) 

 
Pramling et al. anser att förskolan har ett samhällsuppdrag. Den pedagogiska verksamheten i 
förskolan och därmed även skolans uppdrag, skall vara att bidra till individens utveckling och 
fostran till att bli en demokratisk medborgare i samhället. Detta sker genom att de får ta del av 
samhällets gemensamma kulturarv, i form av olika kunskaper, traditioner, värden, historia och 
språk. Förskolan skall i den pedagogiska verksamheten främja lärandet. Sedan blir den stora 
utmaningen för pedagogen att förena barnets och samhällets mål för lärande, på sådant sätt att 
barns lust till lärande kvarstår, utmanas och ökar. Detta lyfts även fram i Jord för växande 
(Skolverket 1998), som är ett särtryck ur Barn och skola kommitténs betänkande, Växa i 
lärande (SOU 1997:21) och Att erövra omvärlden (SOU 1997:157)  
 

Att vara i fas med omvärlden och möta kraven på olika kompetenser, och samtidigt utgå 
från alla barns inneboende potential, utvecklingsmöjligheter och behov, är den stora 
utmaningen för dagens förskola och skola. En viktig kärna i all pedagogik är att utveckla 
varje barns förmågor att lösa problem, kommunicera med hjälp av olika språk och 
uttrycksformer, ta egna initiativ och samarbeta, kunna reflektera och tänka kritiskt. Sådana 
förmågor är viktiga inte bara i arbets-utan också i vardagslivet. ( Jord för växande, 1998 s. 
37) 

 
Pramling et al. menar att det i dagens samhälle ställs allt högre krav på att barnen utvecklar 
olika kompetenser som motsvarar samhällets krav på olika områden. I takt med att medie- och 



kommunikations samhället breder ut sig blir kraven på en väl utvecklad kommunikativ 
kompetens mer aktuella. När det gäller den allt mer utbredda internationaliseringen och det 
ökade globala tänkandet är en välutvecklad social kompetens ett krav samt förmågan att 
kunna behärska olika språk. Det man kan se som gemensamma mål för alla läroplaner i 
Europa är att utveckla samarbetsförmåga, ansvarstagande, initiativförmåga, flexibilitet, 
kommunikationsförmåga och problemlösningsförmåga, hos barnen.  Alla dessa kompetenser 
utvecklas i syfte av att man tror att de kommer att behövas hos framtidens medborgare. Det 
handlar alltså dels om att utveckla de värden, kunskaper och färdigheter som är nödvändiga 
för dagen samt att vara i fas med omvärlden och utveckla en beredskap och lära för 
morgondagen. Dewey (1991) anser dock att samhället är i ständig förändring och att man 
därmed omöjligt kan förutse hur civilisationen kommer att se ut om tjugo år. Detta innebär att 
det även är omöjligt att förbereda barnen för vissa givna samhällsbetingelser. Det man kan 
göra som pedagog är att man lär barnen att förfoga sig över sig själva. Detta betyder att man 
fostrar dem så att de hela tiden har full tillgång till sin egen kapacitet. Utbildning är därför en 
levnadsprocess och inte en förberedelse för ett kommande liv. 
 
 
 

Vad är social kompetens? 
 
Begreppet social kompetens kan enligt Pape (2003) hänvisas till en speciell del av en persons 
kompetenser. Hon anser att social kompetens handlar om de kunskaper, färdigheter, 
värderingar och motivation som behövs för att kunna samspela med andra.  
 
Ogden (2003) menar att social kompetens ingår som en del i ett större kompetensbegrepp, han 
väljer att kalla detta för personlig eller psykologisk kompetens och han sätter detta i paralell 
med andra former av kompetenser som fysisk och kognitiv/ ämnesmässig kompetens. Sociala 
färdigheter kan ses som kärnan i social kompetens men enligt författaren handlar social 
kompetens om något mer än att tillägna sig färdigheter. Det gäller att även kunna veta på 
vilket sätt och i vilka situationer jag skall använda mina kunskaper på området. Detta innebär 
att social kompetensutveckling av nödvändighet måste vara kontext och situationsberoende 
men det förutsätter också att det finns en utvecklingsmässig mognad hos individen innom 
vissa områden. Pape (2000) håller med om detta och menar att social kompetens är relaterat 
till både person och situation. Hon refererar till Hundeides som har gjort en beskrivning av 
gatubarn i Jakarta och som kan hjälpa till att förtydliga social kompetens i kontext. Dessa 
gatubarn har utvecklat ett alldeles speciellt färdighetsmönster utifrån det liv de lever. De har 
utvecklat en förmåga att kuna läsa av de sociala situationen på så sätt att de vet vad de bör 
göra för att folk skall ge dem pengar, vem eller vilka de bör akta sig för, samtidigt där de 
själva byggt upp ett socialt nätverk där de hjälper, tar hand om och beskyddar varandra. Pape 
(2000) anser att de kompetenser som dessa barn har utvecklat och besitter, ger dem möjlighet 
att tackla de sociala utmaningar som de möter i sin speciella vardag. De har alltså utvecklat en 
social kompetens som gör att de fungerar och överlever i en speciell kontext. Detta innebär 
dock inte att denna specifika kompetensutveckling blir till nytta om dessa barn förflyttas till 
en helt annan miljö, som t.ex. till Sverige.  
 
Enligt Ogden (2003) råder det dock delade meningar om i vilken grad social kompetens är 
universiell, kontext eller sitationsbundet. Han visar på att man i en genomgång av litteraturen 
kan se att de flesta författare betraktar social kompetens som en form av kontextuell 
kompetens. I den mening att den inte kan frikopplas från normer och förväntningar på vad 



som är värderat som högt socialt värde, kopplat till barnets miljö. Barn är enligt författaren 
alltid kompetenta i förhållande till någon eller något.  
 
Pape (2000) anser att social kopetens står för de resurser som gör det möjligt att möta 
utmaningar i samspelssituationer. Social kompetens handlar alltså om konsten att kunna 
umgås med varandra.  
 
Enligt Goleman (1997) har människor med hög social kompetens lätt att få kontakt med 
människor, de kan snabbt avläsa andras reaktioner och känslor, de kan leda och organisera en 
grupp, samt att de har förmågan att lösa de konflikter som Goleman påstår, alltid uppstår i 
mänskliga sammanhang. Författaren tar även upp en annan viktig aspekt när det kommer till 
social kompetens som han kallar för interpersonell intelligens. Interpersonell intelligens 
innebär att man är skicklig på att styra och hantera sina egna känslor och känslouttryck. De 
personer som har denna förmåga är lyhörda för andras reaktioner och kan kontinuerligt 
finjustera sitt eget beteende,  för att på så sätt få önskad effekt. Författaren refererar till 
Thomas Hatch och Howard Gardner som bedriver en skola i USA där man arbetar utifrån 
teorin om multipla intelligenser. Hatch och Gardner delar in interpersonell intelligens i fyra 
grupper: 
 
1) Förmågan att organisera grupper. 
    Denna talang  är en ledares viktigaste förmåga, vilken innebär att kunna sätta igång och 
    samordna en grupps arbete. Barn som har denna förmåga bestämmer i lekar eller blir 
    lagledare i tävlingar. 
 
2) Förmågan att förhandla fram lösningar. 
    Den som innehar denna talang har förmågan att förhindra eller lösa konflikter. Denna  
    förmåga finns hos de barn som lyckas reda ut bråk som kan uppstå i leken.  
 
3) Förmågan till personlig kontakt 
    Personer som har denna förmåga  har lätt att få kontakt med människor och regera på ett  
    bra sätt inför andras känslor och bekymmer. De kan helt enkelt konsten att kunna skapa    
    relationer. De barn som har denna talang är omtyckta och populära, de har lätt att leka med  
    andra och kommer bra överens med nästan alla. Dessa barn är även bra på att läsa av  
    ansiktsuttryck.   
 
4) Social bedömningsförmåga.  
    Förmågan att kunna upptäcka och förstå andra människors känslor, motiv och bekymmer.  
    Barn som har förmågan att leva sig in vad andra känner har lätt för att skapa närhet och en 
    känsla för samförstånd.  
 
 
 
Områden där barnet möter och utvecklar social kompetens 
 
Leken är enligt Pape (2000) svår att bortse från när man talar om social kompetens. Hon 
menar att leken har en central ställning i barns sociala liv. För att kunna vara med och leka 
krävs det en god förmåga att kunna umgås med andra, samtidigt som leken bidrar till att 
denna förmåga stärks. Leken kan därför betraktas både som ett mål och ett medel i arbetet 
med social kompetens.    
 



Barnet erövrar omvärlden genom leken. När barn utforskar och försöker förstå sig själva och 
sin omvärld sker det oftast genom lek. I leken utforskar barn sin omvärld, bearbetar intryck 
och erfarenheter och kommunicerar med andra. Genom leken utvecklas barn socialt, 
känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. Lek och lekfullhet bör därmed ses som en 
betydelsefull dimension i allt lärande ( Pramling et.al s. 83) 
 
Pramling et al. hänvisar till Knutsdotter Olofsson som menar på att barnen genom att de leker 
tillsammans, utvecklar sin sociala kompetens. De lär sig hur det är att leva med andra 
människor, skratta, bli arg utan att slåss, kompromissa, och känna sympati och empati. I leken 
lär sig barn även att behärska sin egen styrka och var gränserna går. En förutsättning för att 
leken skall utvidgas och fortsätta är nämligen att barnen finner lösningar på lekplanet, på 
samarbetsplanet och på det tekniska planet. När barnen leker i samförstånd föds hela tiden 
idéer som gör att leken bärs framåt. Men för att leken skall djupna och fortgå krävs det att 
barnen följer sociala lekregler. För att en viss harmoni skall behållas i leken, måste barnen 
lära sig behärska de tre sociala lekreglerna samförstånd, turtagande och ömsesidighet. 
Samförstånd innebär enligt författaren att de barn som leker tillsammans förstår att de leker 
och vad leken går ut  på. Ömsesidighet är när alla barn är på en jämställd nivå, oberoende av 
ålder och styrka. Turtagande innebär att barnen är införstådda med att ibland är det du som tar 
initiativ och bestämmer och ibland är det jag.  
 
Ett annat område som knyter an till lekens betydelse för utvecklandet av social kompetens, är 
vår förmåga till att hitta och behålla vänner. Pramling et al. anser att vänskap är viktigt för 
människor. De hänvisar till Broström som säger att vänskap växer fram när två eller fler 
personer bestämmer sig för att vilja vara tillsammans. De bör kunna se på de andra utifrån 
deras perspektiv och handla i överensstämmelse med de andras idéer, samt att viljan att delta 
och skapa gemensamma aktiviteter måste finnas med. Leken utgör ett utmärkt exempel på ett 
sådant samspel då det gäller för barnen att diskutera, förhandla och samarbeta. Ogden (2003) 
menar att en viktig drivkraft för det sociala beteendet är behovet av att ha vänner och att bli 
accepterad av jämnåriga. Socialt kompetenta barn väljer att lägga mer tid på samvaro med 
kamrater och vänner vilket i sin tur ökar möjligheterna till social inlärning. Även Pape (2000) 
hänvisar till Broström. Han anser att förmågan till vänskap kräver att barnet har en god 
förmåga att umgås med andra eller har hög social kompetens. Det finns ett evigt turtagande 
mellan utveckling av vänskap och utveckling av social kompetens; du behöver använda dig av 
social kompetens för att utveckla en vänskap och du utvecklar din sociala kompetens genom 
att umgås med vänner.  
 
 
 
Hur förskolan och skolan bemöter kraven på en ökad social kompetens  
 
Williams (2001) menar att det i läroplaner och styrdokument tydligt framgår att samarbetet 
har en betydande roll för barns allt mer ökade förmåga att kunna ta ansvar, samtidigt som det 
är ett led i fostran av demokratiska medborgare. Hon hänvisar till läroplanen för förskolan där 
det poängteras att vardagen i förskolan och barns livsvärld skall vara utgångspunkten för 
barns lärande och sociala utveckling. Där läggs dessutom grunden för att barnen skall förstå 
vad demokrati är. Genom att man sätter ord på och reflekterar över tillvaron på förskolan,  
lyfts den fram och görs synlig för barnen.  
 
Social kompetens är även ett begrepp som följer med barnen upp i skolåldrarna. Strander och 
Torstenson-Ed (1999) har intervjuat barn och ungdomar för att få en bild av hur de ser på 



läroplanen, skolan som lärande miljö och hur de anser att en bra pedagog skall vara. 
Författarna tog även upp social kompetens som ett begrepp som barnen möter i förskolan och 
skolan och hur de ställer sig till det. Vikten av att vi som pedagoger är lyhörda för vad barnen 
anser om de olika lärobegreppen i skolan och förskolan blir tydligt när man tittar på svaren på 
intervjuerna. 
 
Social kompetens handlar ur ett vuxet perspektiv om : 
 
att kunna anpassa sig till nya situationer, att kunna ta kritik och att göra olika val 
att ha förmågan att kunna reflektera över sig själv i relationen till andra 
att kunna samla och integrera olika kunskaper till olika förståelser 
att stå stark i sina egna positioner och kunna ta andras perspektiv 
att ha förmågan att ta egna initiativ och att kunna lita till sina egna förmågor. 
 
Social kompetens ur ett barns perspektiv blev mer konkret och språket blev ett helt annat. 
Det var även skillnad på vad flickor och pojkar tyckte, flickorna definierade social kompetens  
så här: 
 
att kunna vara med andra barn 
att inte bara sätta sig själv i centrum utan även kunna ta hänsyn till andra 
att träna sig på vad som är rätt och fel 
att lära sig kunna tänka själv och våga ha egna åsikter 
att träna sig i att bli självständig, lära sig att våga och att kunna vara utan mamma och pappa 
att få träffa andra viktiga vuxna, att få fler förebilder än föräldrarna och att ha som ytterligare 
en familj. 
 
För pojkarna var social kompetens att: 
 
de hade blivit mer enstöring av att växa upp hemma 
de tror sig blivit mer tillbakadragna 
de hade inte fått lära sig vara bland folk, att tas med folk 
de hade inte lärt känna så många vuxna människor 
och de tror att det hade blivit instängt hemma. 
 
Ungdomarna i intervjuerna menar att de absolut fick mer av den sociala träningen på 
förskolan och i skolan än i hemmet. Enligt Strander et al. står både förskolan och skolan för 
en vidare värld och en större frihet. Här kan barnen träffa många människor och de lär sig 
mycket. De anser även att det är svårt att dra en gräns mellan social kompetens och kognitivt 
kunnande då dessa två förutsätter varandra. Kan vi inte förhålla oss konstruktivt till varandra 
det vill säga genom att ge och ta, så har vi inte så stor användning av specifika kunskaper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Barns lärande ur nytt fokus 
 
 

Förskolan är det första steget i ett sammanhållet utbildningssystem. Det pedagogiska arbetet 
i förskolan skall utgå från att varje barn arbetar med att erövra omvärlden. Detta arbete skall 
ledas och stödjas i riktning mot de mål läroplanen anger. ( Pramling Samuelsson och 
Sheridan  1999 s. 33 ) 
 

När barnet kommer till förskolan blir dess lärande annorlunda än när det lär sig själva menar 
författarna. Lärandet i förskolan sker utifrån ett planerat innehåll inriktade mot mål att sträva 
mot. Målen är anpassade efter barnens intresse men även efter de intressen som ligger i 
samhället. Ett målinriktat arbetssätt kräver att pedagogen inom förskolan har ett tydligt 
förhållningssätt och en medvetenhet om vad de vill att barnen skall lära sig. De måste även ha 
kunskaper om barn och barns lärande så att barns lärande innan förskolan, i förskolan och 
utanför förskolan bildar en helhet för barnet.  
 
Målet för förskolans verksamhet är att öka barns förståelse för omvärlden. Därför skall den 
pedagogiska verksamheten innefatta ett innehåll utifrån olika aspekter, samt att barn skall 
kunna uttrycka sina tankar och upplevelser på ett mångfaldigt sätt. Samtliga innehållsaspekter 
i verksamheten skall med hjälp av teman i vardagliga och funktionella sammanhang 
integreras i verksamheten så att det uppnås en helhet i barns lärande. I Läroplan för förskolan 
(Utbildningsdepartementet 1998) står det att;  
 

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men 
också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens 
lärande bli mångsidigt och sammanhängande. ( Utbildningsdepartementet 1998 a s. 10)  

 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Utbildningsdepartementet 1998 b) går att läsa: 
 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. 
Eleverna skall få möjlighet att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. Särskilt under de tidiga 
skolåren har leken en stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig kunskaper.  Skolan har 
i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom 
förbereda dem för att leva och verka i samhället (Utbildningsdepartementet 1998 b s. 7) 

 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att pedagogen med utgång från målen i 
läroplanen, barns tidigare erfarenheter, kunskaper och förutsättningar, samt intressen skall 
bestämma sig för hur de vill arbeta med det material eller innehåll som barnen skall utveckla 
en förståelse för. För att barnen skall utveckla ett lärande och få förståelse för något krävs det 
alltså att de är engagerade och intresserade av innehållet. Förutsättningarna för att detta skall 
kunna ske och att förskolan skall kunna möta varje barns intentioner, är att vi som pedagoger 
är beredda att rucka på våra egna intentioner om vad vi vill skall ske i barngruppen. Att vi 
skall möta och försöka förstå barns värld betyder dock inte att den vuxna avstår från att sätta 
ramar och gränser. Det gäller istället att försöka intressera barnen för olika områden.   
 
 

 
 



Pedagogen och barnet 
 
Då barnet själv skapar en mening och innebörd i sina erfarenheter som det gör i relationen 
med omvärlden, kommer barnets lärande i fokus menar Pramling et al. De anser att det i och 
med den nya läroplanen uppstod en perspektivförskjutning, den psykologiska mognaden hos 
barnet utgjorde inte längre utgångspunkten i den pedagogiska verksamheten på förskolan. 
Barns lärande påverkas snarare av den interaktion som sker mellan barnets förutsättningar på 
olika områden och de erfarenheter barnet möter. Det handlar om att bortse från de biologiska 
generella stadierna hos barnet som givna utgångspunkter för barns lärande. Det gäller att  
istället fokusera på de möjligheter och det samspel som krävs på varje barns egna individuella 
nivå, olika beroende på vilket ämne det rör sig om. En förutsättning för att detta skall ske är 
att det skapas ett samspel mellan barnet och pedagogen. Författarna refererar till Pnina Klein 
som har satt upp principer för hur ett sådant samspel skall gå till.  
  
 1)  Det skall i relationen med barnet och pedagogen finnas en avsiktlighet och ömsesidighet.  
      Detta kan innebära att pedagogen får barnet att fokusera sin uppmärksamhet på något i    
     dess omgivning, väcker dess intresse. Men det innebär även att pedagogen kan inrikta sin  
      uppmärksamhet mot något som barnet är intresserad av. I den stund bådas 
      uppmärksamhet är inriktade på samma mål uppstår det en ömsesidighet och det skapas en   
      förutsättning att lära ut något till barnet. Det skall i varje samspelssituation finnas en 
      avsikt från pedagogens håll, att han/hon vill förmedla något till barnet. 
  
 2)  Att barnet eller pedagogen verbalt identifierar föremål eller händelser. 
      Genom att benämna och identifiera ett föremål får relationen mellan barnet och föremålet  
      en innebörd.  
 
3)  Att pedagogen bemöter barnet på ett sådant sätt att det inger en duglighetskänsla hos   
     barnet. För att barnet skall kunna utveckla sin kompetens när det gäller att bli    
     medveten om vad det är som gör att de lyckas eller misslyckas, måste all bekräftelse och     
     beröm måste vara meningsfullt för barnet.  
 
4)  Pedagogen reglerar barnets beteende på så sätt att barnet blir medvetet om att det är    
     möjligt att ändra och ta kontrollen över sitt beteende. Pedagogen skall fysiskt och med ord  
     ledsaga barnet i dess försök att lösa en uppgift. ( Pramling et al.)  
 
Dewey (1991) menar att ett intresse hos barnet är ett tecken på en växande förmåga. Det är 
därför av största vikt att pedagogen ständigt uppmärksammar och håller ett öga på vad som 
intresserar barnen. När och hur man skall presentera ett material för barnen skall följa den lag 
som finns nedlagd i barnens egen natur, dvs. att det skall följa barnets förmågor och intressen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Barn samspelar och lär av varandra 
 
Pia Williams (2001) har studerat barns samlärande i förskola och skola. Med samlärande 
menar författaren att barnen lär av varandra. Hon anser att förskolan är en mötesplats där 
relationer mellan jämnåriga befästs. Kamratrelationer formas då grupper av barn träffas 
regelbundet. Författaren hänvisar till Damon och Phelps som anser att kamratrelationerna 
barnen emellan har en bidragande del till att få förståelse för innebörden av begrepp, som 
rättvisa, självvärdering, förmågan att dela med sig samt förmågan att kommunicera och 
utveckla ett kritiskt tänkande. Williams (2001) anser att barnen genom kommunikation och 
interaktion med varandra, får en förståelsen för hur man som barn får tillträde till lekar och  
blir en accepterad kamrat i olika umgängesformer och aktiviteter. Hon menar att när barnen 
leker tillsammans,  hjälper de varandra och lär av varandra i olika situationer. De befäster 
kunskaper och lärdomar som vi vuxna kanske inte fäster uppmärksamhet vid eller anser som 
väsentliga.  Barngruppen är därför en viktig tillgång i det pedagogiska arbetet på förskolan.  
Williams menar att barn vill vara tillsammans och att de försöker forma en kollektiv bas 
utifrån gemensamma erfarenheter och upplevelser. Däremot är det inte säkert att all 
samverkan mellan barnen alltid är positiv och fungerar väl. Författaren vill därför betona att 
det är viktigt med den vuxnes närvaro i barns samlärande. Pedagogerna har en viktig uppgift 
när det gäller att göra barnen uppmärksamma på att det i en barngrupp kan finnas en mångfald 
av idéer och tankar kring ett och samma fenomen, pedagogen skall med andra ord hjälpa 
barnen att ta del av variationen av andra barns tankar. Detta bidrar till barns samlärande och 
barnen får samtidigt en uppfattning om den mångfald av kunskap som  gruppen besitter 
tillsammans, de får en möjlighet att lära av varandra.  
 
Vikten av kamratsamverkan tas även upp i läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet 1998 a); 
 

Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 
varandra. Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande 
(Utbildningsdepartementet 1998 a s. 10). 

 
Liknande formulering går även att finna i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet , 
förskoleklassen och fritidshemmet (Utbildningsdepartementet 1998 b); 
 

Riktlinjer 
 
Alla som arbetar i skolan skall 
medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 
människor också utanför den närmaste gruppen i sin verksamhet bidra till att skolan präglas 
av solidaritet mellan människor visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga 
arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. Skolan skall bidra till elevernas 
harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet, och lust att lära skall utgöra en grund för 
undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera 
kunskaper i sina olika former (Utbildningsdepartementet 1998 b s. 10 och 11)  

 
Williams (2001) hänvisar till Willliams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000) som tar upp 
den forskning som har gjorts kring hur barn lär av varandra. Författarna tar upp Damon och 
Phelps forskning som exempel. Damon och Phelps beskriver i sin forskning tre former av 
kamratsamverkan; Peer tutoring, Cooperative learning samt Peer collaboration.  
Det lärande som sker utifrån peer tutoring är ett lärande som sker utifrån perspektivet 
”mästare –lärling”. Skillnaden är att läraren är ett barn istället för en vuxen, kunskapsklyftan 



blir därmed mindre än mellan en vuxen och ett barn samt att språket i undervisningen intar en 
mer passiv roll än när en vuxen undervisar ett barn. Den som blir undervisad kan känna sig 
friare att framföra egna åsikter och kunskaper och ställa frågor. Detta gör att interaktionen och 
ömsesidigheten dem emellan blir mer balanserad och levande. Damon och Phelps finner den 
teoretiska grunden för peer tutoring hos Vygotskijs teorier om ”zonen för möjlig utveckling”. 
Vygotskij menar att det som barnet är i stånd att lösa i en samarbetssituation med läraren eller 
med en kamrat som är mer kunnig på området, är sådant som eleven klarar att lösa på egen 
hand vid ett annat tillfälle. 
 
På 1980 –talet utarbetade man i USA ett nytt undervisningssätt som gick ut på att allt lärande 
och undervisning skulle ske i små grupper av barn. Det utarbetades flera metoder för att 
läraren utan större förändringar skulle kunna använda sig av klassrumsundervisning. 
Samlingsbegreppet för dessa metoder är Cooperativ learning eller samarbetsinlärning.  En av 
dessa modeller framtogs av Elisabeth Cohen och den går ut på att undervisningen skall vara 
styrd och utgå från barnen, barnen lär av varandra och lärarens/pedagogens roll blir mer 
handledande än styrande. Barnen förväntas hjälpa varandra och vara uppmärksamma på vad 
kamraten inte kan och därigenom kunna bidra med den kunskapen som denne saknar. Barnen 
ges fria händer att tillsammans lösa uppgiften på ett sätt som de anser är bäst. Genom att 
barnen gemensamt arbetar med att lösa olika problem, blir det synligt för dem att de kan 
använda sig av varandras olika resurser i form av kunskaper och erfarenheter och gruppen blir 
en tillgång. Det är däremot viktigt att de uppgifter barnen får kan ha flera olika lösningar 
eftersom det ger ett bättre utgångsläge för samverkan.  
 
Peer collaboration handlar om att barnen samarbetar med att lösa en uppgift som ingen av 
dem kände till innan. Här börjar barnen på ungefär samma kunskapsnivå vilket skiljer sig från 
peer tutoring. Det kan dock finnas barn i gruppen som vill arbeta individuellt och kanske drar 
iväg, eller att något barn tar på sig ledarrollen. I peer collaboration måste barnen 
kommunicera om strategier och lösningar för att komma någon vart. Det blir ett ständigt 
experimenterande med nya oprövade idéer. Det kräver även att barnen har ett kritiskt 
förhållningssätt till tidigare åsikter eller antaganden. Peer collaboration kan återfinnas i Jean 
Piagets teorier. Piaget menar att det i samarbetet mellan barnen uppstår en intellektuell 
process där barnen kan få respons på sina tankar och idéer. Men begreppet återfinns även i 
den forskning som bedrivs i experimentell utvecklingspsykologi. Vissa forskare menar att det 
genom att låta barnen samarbeta i mindre grupper eller i en social interaktion med en 
jämbördiga partner uppstår sociala och kognitiva konflikter. Genom dessa konflikter blir 
barnen medvetna om att det finns andra åsikter än de egna.  
 
Den här forskningen lyfter alltså fram samarbetet emellan barnen som en betydande faktor för 
barns möjligheter att lära, främst vid utvecklandet av sociala förmågor. När det kommer till 
praktiskt lärande, har dock samarbetets betydelse inte en lika tydlig roll. Författarna anser att 
samspelet mellan barn är en ovillkorlig nödvändighet när det gäller att utveckla en förståelse 
för andra (Williams 2001).  
   
 
 
 
 
 
 



Förutsättningar för kamratsamverkan 
 

I förskolan och skolan är barnen verksamma inom en speciell form av praktik. I denna 
använder de sig av språk, samspel , kommunikation, olika aktiviteter och artefekter, för att 
lära av varandra. (Williams 2001 s. 67. ) 

 
Williams (2001) ställer sig frågan vad arrangerandet av pedagogiska situationer i förskolan 
har för betydelse för barns möjligheter att samspela med kamrater? Hon anser att det krävs 
vissa förutsättningar i förskolan för att barnen skall ha möjligheten att samarbeta och lära av 
varandra. En av dessa faktorer är pedagogens eget synsätt på hur och vad barnen lär av 
varandra. Det bör alltså finnas en vilja hos pedagogen att forma ett tillåtande klimat och en 
organisation som främjar denna process, samt att de samarbetsmöjligheterna som skapas för 
barnen är styrt efter ett konkret innehåll. Hur samarbetet skall gå till kommer mer i andra hand 
eftersom det finns olika faktorer som kan påverka, så som lärandemiljön. Här kan i sin tur 
faktorer som sociala relationer barnen emellan, samt emellan pedagogen och barnen, 
pedagogens ledarstil eller arbetssätt, kommunikations- och interaktionsmönster, läromedel 
osv, ha inverkan på samarbetsklimatet. Författaren anser att det ständigt bör finnas en öppen 
kommunikation mellan barnen och pedagogen där de tillsammans problematiserar olika 
aspekter av lärandet. Barnen måste tillsammans som grupp bli medvetna om sina möjligheter 
att påverka sin lärandesituation. För detta krävs att de tillsammans med pedagogen finner ett 
sätt så att varje barn kan få möjlighet att tala och uttrycka sig. Det handlar alltså om att som 
pedagog hela tiden vidareutveckla tankemönster och anpassa sig till nya krav från 
barngruppen men även från omgivningen. Det är även så att varje barngrupp arbetar utifrån ett 
socialt konstruerat sammanhang, Detta innebär att varje barngrupp i sig, har ett antal regler 
och rutiner som görs synliga när barnen praktiserar dem i sin vardag.  
 
Detta blir som mest tydligt i de olika rutinsituationer som förekommer i vardagen både på 
förskolan och i skolan. Williams (2001) anser att rutiner och återkommande vardagsaktiviteter 
har betydelse för att barnen genom att de med hjälp av sina kamrater socialiseras in i ett 
sammanhang. Men hon tar även upp att det kan finnas en risk att regler och rutiner formar en 
samlevnadskultur där det kan vara svårt att bryta invande mönster. Därför betonar författaren 
att man som vuxen och pedagog bör reflektera över innehållet och meningen kring 
rutinsituationer. Genom att observera och deltaga i sociala handlingar synliggörs mönster av 
kommunikation och interaktion. Pedagogen blir medveten om och kan fundera kring vad som 
verkligen är viktigt i olika situationer som exempelvis samling eller måltider. För att göra 
barnen uppmärksamma på varandras sätt att kommunicera och samspela, är det viktigt att det 
sker ett ifrågasättande av regler och rutiner tillsammans med barnen. Och även visa barnen att 
olikheter i barngruppen inte behöver uppfattas som ett hinder utan snarare som en tillgång för 
gruppen. Williams (2001) hänvisar till Säljö som anser att samtalen mellan barnen och 
pedagogen dock bör handla om rutiner och regler som finns på den aktuella förskolan.  
Williams (2001) anser slutligen att det i samspel mellan barn bör finnas ett konstruktivt 
beroende. Med detta menar hon att barnen skall känna att de är beroende av varandras insatser 
för att gruppen skall kunna lyckas med sin uppgift. Författaren  anser det som viktigt att 
barnen får  uppleva en fysisk närhet till varandra, att samarbetet skall ske ”ansikte mot 
ansikte”, för att detta skall kunna ske bör barnen arbeta tillsammans i små grupper som har 
regelbundna träffar.  
  
 
 

 



Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att genom samarbete utveckla en social kompetens hos 
barnen.  
 
 
 

Avgränsning och precisering 
 
För att nå målet med mitt syfte har jag tänkt använda mig av samarbetsövningar där barnen i 
små grupper arbetar mot ett gemensamt mål. Utvecklandet av en social kompetens betyder 
alltså att barnen utvecklar en insikt om att alla behövs och kan bidra med något till gruppen. 
Ett bakomliggande syfte i utvecklandet av social kompetens hos barnen, blir att se om valet av 
lekkamrater i den övriga barngruppen förändrar under utvecklingsarbetets gång. 
 
 
 
 

Metod 
 

”Att fånga lärandet” med hjälp av dokumentation 
 
Sätten att dokumentera den pedagogiska verksamheten framförallt på förskolan, har genom 
åren varit många och olika. Whener- Godée (2000) tar upp 1960- talets förskola som ett 
exempel på dokumentation utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Pedagogerna 
ägnade sig åt dokumentation där de olika teorierna om barns utveckling och lärande blev 
styrande. Syftet med dokumentationerna var främst att observera barnens sociala, motoriska, 
språkliga och emotionella utveckling och på så sätt kunna förstå barnens behov bättre. 
Problem uppstod dock när pedagogerna skulle omsätta observationerna i praktiskt handlande 
eftersom de utvecklingspsykologiska teorierna bara förmedlar hur barnen är och inte hur de 
handlar i ett pedagogiskt sammanhang.  
  
Synen på dokumentation har förändrats och idag väljer många pedagoger att utgå från och 
inspireras av den dokumentationsteknik man använder sig av i de kommunala förskolorna i 
Reggio Emilia i Italien. Man kallar detta för pedagogiska dokumentationer och dess främsta 
syfte är att öka kunskapen om hur barn och pedagoger/lärare söker kunskap och konstruerar 
kunskapstillfällen. Målet med observationerna och dokumentationerna är att kunna stödja 
barnen i deras kunskapssökande och ge dem nya utmaningar. Dessa idéer har även fått 
förankring i många av Sveriges förskolor, skolor och fritidshem. Samt att dessa metoder för 
dokumentation tas upp i lärarutbildningarna runt om i landet.  
 
Barsotti (1997) menar att pedagogen genom att dokumentera vad barnen gör och vad man 
själv som pedagog gör tillsammans med barnen, ökar sin medvetenhet om konsekvenserna av 
de egna handlingarna. Det skapas ett underlag för att förändra och utveckla det egna arbetet. 
Än viktigare är att dokumentationen kan leda till att barnen tilldelas en tydlig identitet 
 
Dokumentation handlar om att synliggöra praktiken. Det är ett reflekterande förhållningssätt 
till praktiken. Syftet är att synliggöra dels barnens arbete och kunskapsskapande för barnen 



själva, deras föräldrar och samhället i övrigt, dels kunskapsskapandets villkor och process för 
den forskande pedagogen. (Barsotti 1997 s. 34)   
 
Mellan åren 1993 och 1997 pågick det i sju av Stockholms förskolor en försöksverksamhet 
man kallade ”Pedagogik i en föränderlig värld”. Utgångspunkten för projektet var 
pedagogerna i Reggio Emilias syn på pedagogisk filosofi i teori och praktik, för pedagogerna i 
Stockholm blev målsättningen att pröva dessa i praktiskt handlande. Dessa arbetsmetoder i att 
dokumentera och observera verksamheten på förskolorna blev synliga genom att pedagogerna 
med stor glädje satte upp allt på väggarna. Väggarna fick berätta om hur barnen konstruerade 
sin värld. Dokumentationerna beskrev både det som barnen sade och gjorde i arbetet med 
olika teman. Man valde även att förändra miljön på förskolorna så att barnens möjlighet till att 
skapa och leka ökade och pedagogerna kom själva in i ett helt nytt sätt att tänka och handla. 
Pedagogerna hade nu vänt på myntet och använde sina pedagogiska dokumentationer för att 
följa barnens lärprocesser och agera tillsammans med barn, arbetskamrater och föräldrar. De 
teoretiska perspektiv som bildade underlag för de pedagogiska dokumentationerna utgick från 
vad barnen gjorde och sade.  
  
Lenz Taguchi (1997) anser att pedagogisk dokumentation kan användas som ett arbetsverktyg 
för att förändra förhållningssätt i teori och praktik på förskolan. Författaren menar att 
pedagogens uppgift att inte bara är att se barnet i största allmänhet utan även se det för att ge 
barnet en möjlighet och förutsättningar att skapa sig en egen, meningsfull identitet i relation 
med andra och omvärlden. Här kan skapandet av en kultur av reflektion i förskolan, med 
dokumentation som den självklara utgångspunkten, lyfta fram det individuella och 
samspelande barnets tankeprocesser och arbetsprocesser, då varje barn är en egen 
medkonstruktör av kunskap och kultur. Författaren hänvisar till Pramling (1988) som menar 
att det inte räcker med att bara se barnet som kunskapsskapande individer i en så begränsad 
betydelse som att vi pedagoger skall lära barnet att lära. Via pedagogisk dokumentation har vi 
en möjlighet att se barnet med andra ögon, vi kan skapa oss en mer ifrågasättande, lyssnande 
gemensam reflektion kring det vi dokumenterar, ser och hör.  Samtidigt som vi synliggör våra 
teorier och hypoteser som vi sedan kan ifrågasätta och skapa till nya, synliggör vi även 
lärandeprocessen för barnet genom att vi kan visa barnet: så här gjorde du. Och då fråga 
barnet hur det tänkte kring det som dokumenterats. Med hjälp av olika medier kan pedagogen 
följa barnens liksom sin egen lärandeprocess. Lenz Taguchi (1997) visar på att den 
pedagogiska dokumentationen både handlar om ett pedagogiskt förhållningssätt och om 
kommunikation. Hon menar att barnet kommunicerar genom sina teckningar, 
byggkonstruktioner, skrifter eller tankar om olika begrepp. Pedagogen får med hjälp av den 
pedagogiska dokumentationen en möjlighet att kommunicera tillbaka till barnet genom att 
berätta eller läsa upp vad de har gjort eller sagt. Denna dokumentationsmetod gör även att 
barnet kan göras synligt utåt mot dess föräldrar och andra.  
   
 
 

Observation och dokumentation 
 
Enligt Patel och Davidson (1994) krävs det att man strukturera upp sina observations- och 
dokumentationsmetoder och att observatören är förtrogen och tränad med det som skall 
observeras. Författarna menar att det finns några frågor att ta hänsyn till vid alla typer av 
observationer; 
 
 



Vad är det vi skall observera?  
Hur skall det vi observerar registreras? 
Hur skall vi som observatörer förhålla oss till det vi observerar? 
 
 För de första två frågorna kan svaret se olika ut beroende på om man väljer att använda sig av 
strukturerad eller ostrukturerad observation. För strukturerad observation krävs det att 
problemet är så välpreciserat, att det är givet vilka situationer och beteenden som skall ingå i 
observationerna. På så sätt kan man dela upp observationerna i ett antal kategorier och 
konstruera ett s.k. observationsschema. Författarna beskriver ett antal olika exempel på 
sådana observationsscheman men det finns några generella principer (skriv forts från sid. 80). 
När man använder sig av ostrukturerade observationer är syftet att hämta in så mycket 
information som möjligt kring ett givet problemområde. Även dessa observationer måste 
förberedas men på ett lite annorlunda sätt. Det som framförallt är viktigt är att vi är så väl 
förberedda som det bara är möjligt innan vi går ut och gör våra observationer. När vi väl 
befinner oss i observationssituationen ökar vår kännedom om denna och allt eftersom vi får 
mer kunskap, kan vi också anpassa våra observationer efter det så att vi kan erhålla maximal 
information om det problemområde vi valt att undersöka.  
  
Jag valde att använda mig av ostrukturerade observationer för att kunna få med en så bred bild 
av mitt problemområde som möjligt. Här valde jag framförallt använda mig av dagbok och 
löpande protokoll. Dokumentationer förda med löpande protokoll innebär att man med egna 
ord beskriver det som händer under en viss tidsperiod. Tiden man avsätter för 
protokollförandet kan variera, fem minuter är en vanlig tid. En annan variant är att låta ett 
kollegieblock ligga framme och att man dokumenterar aktivt i bara några minuter när man får 
en stund över (Rubinstein Reich och Wesén 1999). En annan form av självrapportering vid 
insamlandet av information, är att använda sig av dagbok. Enligt Patel och Davidsson (1994) 
kan dagböcker användas på olika sätt för att samla information. Vi kan använda dagboken vid 
kvantitativ bearbetning, för att ta reda på när var och hur vissa aktiviteter som t.ex. 
arbetsrutiner utförs. Men dagboken kan även komma till nytta vid kvalitativ bearbetning där 
syftet är att ta reda på individens perspektiv på sin egen tillvaro. Hur vi använder dagboken 
kan alltså anpassas till vilken typ av bearbetning jag tänkt använda mig av för att besvara 
frågorna kring mitt problemområde. 
  
Jag valde även att använda mig av digitalkamera vid mina dokumentationer. Enligt Wehner-
Godée (2000) kan man uppleva samma känsla av direkthet som med en videokamera, vid 
användandet av digital stillbildskameran. För framkallning av bilderna kopplar man enklast 
kameran till en dator eller TV så att bilden kan visas direkt i rutan. Vill man istället ha en 
pappersbild går det även att skriva ut motivet. Skillnaden från en vanlig stillbildskamera är att 
man inte behöver begränsa sig till antalet foton och att man slipper framkallningskostnaderna. 
 
 
Etik i observationsmässiga sammanhang.  
 
En viktig aspekt att ta upp är just den etiska biten när det kommer till videoinspelning och 
fotografering. Hur skall jag som observatör förhålla mig till det jag dokumenterar? Whener – 
Godée (2001) ställer sig frågan om vi har rätt att t.ex. fotografera var,  när och hur som helst ? 
I det här sammanhanget handlar etik om hur vi bäst behandlar människor på ett icke 
integritetskränkande sätt. De observationer som har gjorts har som oftast varit av psykologisk 
karaktär och de innehåller ofta sådana uppgifter som gör att de hamnar inom ramen för 
tystnadsplikt. Skillnaderna med pedagogiska dokumentationer är att de istället för att hitta 



brister som kan kompenseras sammanställs som berättelser om vad barnen gör och säger. Det 
är subjektiva berättelser om barnens kunskapssökande och de blir underlag för att utveckla det 
pedagogiska arbetet och stärka relationerna mellan barnen, pedagogerna och föräldrarna. De 
pedagogiska dokumentationerna utgår från vad barnen kan och observationerna faller mycket 
sällan innanför ramen för tystnadsplikt. Författaren hänvisar till bildläraren Karin Furness 
som menar på att man inte skall kalla de pedagogiska dokumentationerna för observationer 
när man hänger upp dem på anslagstavlan eller ställer ut dem som en utställning. Man skall 
istället tala om barnens lek och eller lekarbeten för att på så vis undvika missförstånd. 
Samtidigt som användandet av nyare medier som kamera videokamera och bandspelare ställer 
ökade krav på respekt så kan dessa hjälpmedel utifrån hänsynen för människors olika behov 
och integritet, öppna vägar att skapa nya och djupa relationer och kunskap om olika 
lärprocesser på ett annorlunda och meningsfullt sätt. 
 
 
Genomförande av dokumentationer 
  
Jag har följt händelseförloppet och utvecklingen kring varje samarbetsövning med hjälp av 
pedagogisk dokumentation i första hand. Mina hjälpmedel har varit dagbok, löpande protokoll 
och fotografering. Det jag ville dokumentera kring samarbetsövningarna var hur de tänkte 
kring problemet. Hur de såg på sin egen och andras roll i övningarna och om de såg 
kompetenser färdigheter hos sina kamrater som kunde vara till nytta när de skulle lösa 
uppgiften.  
 
 
 

Barnintervjuer och Barnsamtal 
  
Syftet med samarbetsövningarna var även att de skulle få en möjlighet att lära känna andra 
barn i den stora barngruppen. För att se om detta skedde valde jag att genomföra intervjuer 
med barnen i början och i slutet av min praktikperiod. Det jag framförallt har valt att titta på i 
mina intervjuer är hur barnen väljer att forma sina kamratrelationer och vad det är som styr de 
val de gör av lekkamrater. 
 
Rubinstein Reich, Wesén (1999) har satt upp ett antal frågor man kan ställa sig inför ett sådant 
moment i undersökningen. Författarna frågar sig hur barn tänker och hur de uppfattar sin 
omvärld. De menar att intervjuer med barn kan ge oss viktig information om hur de uppfattar 
sin omvärld, olika situationer, vad de har lärt sig under en viss aktivitet och hur de resonerar i 
olika frågor. Författarna ger även ett antal tips som man kan använda sig av vid 
genomförandet av barnintervjuer; 
 
 1)  Det är bra att göra barnintervjuerna vid en tidpunkt då man inte kan riskera att bli störd    
       och att platsen för intervjun skall vara lugn om det finns möjlighet.  
 
2)   Man kan bestämma frågorna i förväg men det är viktigt att man är lyhörd för barnen svar 
      och att det snarare utvecklas till ett samtal mer än en intervju.  
 
3)  Det är viktigt att respektera om barn inte vill svara. 
 
 
4)  Man kan gärna använda sig av bandspelare. Det ger även en möjlighet till självobservation   



     i samband med samtalet/ intervjun. Efter intervjun kan man anteckna sådant som kan 
     tänkas ha påverkat hur barnet har svarat och även kroppsspråk.  
 
5)  Man kan intervjua barnen enskilt eller högst två eller tre tillsammans.  
 
6)  Vid bearbetning av intervjuerna skall man vara medveten om de begränsningar som  
     barnets verbala och kognitiva förmåga sätter. Detta vill säga att det som vuxen är lätt att  
     tolka barnens svar som ologiska men att man vid en närmare analys av svaren kan se att    
     barnen resonerat helt logiskt utifrån dess verklighetsbild och att det ofta är en ”felaktig”  
     hypotes från oss vuxna.  
 
 
 

Genomförande av intervjuerna 
 
Jag valde att intervjua varje barn var och en för sig, dels för att få lugn och ro vid själva 
intervjutillfället men även för att de skulle ha en möjlighet att svara på mina frågor utan 
inverkan från andra barn, eller kamraters tyckanden. Jag genomförde första intervjuerna under 
vecka två men redan under första veckan lät jag var och ett av barnen göra ett självporträtt, 
syftet var att ha med dessa vid intervjuerna. Mina slutintervjuer genomförde jag den sista 
veckan av min praktikperiod.  
 
För att få en konkret bild av valet av lekkamrater, använde jag använt mig av barnens 
självporträtt och tre olika färger av pluppar vid båda intervjutillfällena. Barnen fick placera ut 
dessa på de andra barnens självporträtt. Röda pluppar stod för de barn som de väljer att leka 
med mest, gula pluppar gällde de barn som de leker med ibland och blåa pluppar skulle visa 
de barn som de inte leker med alls.  
 
Vid mina intervjuer använde jag mig av bandspelare för att sedan kunna gå tillbaka och få 
med exakt det barnen har svarat. Med en bandspelare kan pedagogen synliggöra och 
medvetandegöra ”ljudrummet”. Wehner –Godée (2001) menar att man genom att separera 
ljud från andra intryck kan göra att upplevelsen av en viss situation blir mycket stark. 
Författarna påpekar att det dock är viktigt att satsa på en bra bandspelare för att få en så bra 
kvalité på inspelningarna som möjligt.  Det är även det medium som barnen själva snabbast 
kan lära sig att använda.  
 
 
 

Försökspersoner 
  
Jag genomförde mitt utvecklingsarbete i en förskoleklass. Barngruppen som ingick i 
utvecklingsarbetet bestod av tolv barn i åldrarna sex och sju år. I gruppen fanns fem pojkar 
och sju flickor.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Bortfall 
 
Det bortfall som jag registrerade var kring barnintervjuerna, då två barn inte var närvarande 
vid första intervjutillfället och två andra barn var borta vid andra intervjutillfället. Ett av 
barnen vid varje intervjutillfälle var borta på grund av sjukdom medan det var ett barn som 
valde att stå över de båda intervjutillfällena. Det var även ett och annat bortfall under arbetet 
med samarbetsövningarna. Det var även här på grund av sjukdom men det fanns också barn 
som valde att inte delta i samarbetsövningarna.   
 
 
 
 
 
 
 

Material 
 
 
Dagbok 
Bandspelare 
Intervjufrågor 
 
 
 
 

Genomförande av mitt utvecklingsarbete 
 
I mitt utvecklingsarbete har jag valt att använda mig av samarbetsövningar. Syftet med 
samarbetsövningarna var att gruppen skulle behöva använda sig av varandras kunskaper, 
kompetenser och idérikedom för att kunna nå målet med övningen. Då gruppen bestod av tolv 
barn valde jag att dela den på två, alltså genomförde jag samarbetsövningarna i två små 
grupper med sex barn i varje grupp. Jag valde också att blanda ihop barnen i de två grupperna 
med barn som de i normala fall inte brukade leka med. Detta för att ge barnen en chans att 
lära känna andra barn i den stora barngruppen.  
 
 
 
 

Tidsplan 
 
Vecka 1.  
Denna vecka ville jag ta tid för att lära känna barnen, observera barngruppens 
sammansättning. Samt att försöka få en bild på hur samlärandet i barngruppen såg ut.  Barnen 
fick också få göra varsitt självporträtt som jag skulle ha med vid intervjuerna i vecka två.  
 
 
 



 
Vecka 2.  
I början av denna vecka valde jag att göra intervjuer med barnen en och en. Vid intervjun 
ställde jag några frågor som handlade om hur de ser på sina kamrater på förskolan (se 
intervjufrågor, bilaga 1). Jag valde även ut de barn jag ville ha med i min studie och satte ihop 
de små grupperna som skulle få arbeta tillsammans under de kommande fem veckorna. De 
små grupperna fick även arbeta med några av  samarbetsövningarna  i slutet av denna vecka.  
 
Vecka  3.  
Denna vecka fick jag möjlighet att på riktigt introducera de mindre grupperna för olika 
samarbetsövningar. 
 
Vecka 4.  
Även denna vecka fortsatte arbetet med olika samarbetsövningar i de små grupperna. 
 
Sportlov 
 
Vecka 5 och vecka 6. 
Arbetet med samarbetsövningarna fortsatte i de små grupperna.  
 
Vecka 7. 
I denna vecka knöt jag ihop säcken och avslutade mina studier genom att göra om 
intervjuerna från andra veckan. Jag använde mig av i princip samma frågor som vid första 
intervjun. Syftet med denna intervju var att jag vill se om det var någon skillnad på hur de ser 
på sig själv och de andra barnen i gruppen. Efter att ha deltagit i samarbetsövningarna i de 
små grupperna.  
 
 
 
 

Resultat 
 
Denna resultatbeskrivning är uppdelad utifrån de rubriker jag valde att sätta i min metod. 
Läsaren kommer först få en beskrivning av resultatet från dokumentationer kring 
samarbetsövningarna, för att sedan även få en resultatrapport från de intervjuer jag har gjort 
med barnen kring mitt syfte.  
   
  
 
 

Resultat från dokumentationer kring samarbetsövningarna 
  
   
Ett samarbetsklimat växer fram  
 
Första gången barnen fick arbeta med samarbetsövningarna, karakteriserades övningarna av 
många olika viljor som drog åt olika håll. Detta var tydligt i de båda grupperna.  
Resonemanget kring hur de skulle lösa övningen gick mer åt det anklagande hållet om det var 
någon som inte riktigt förstod. Det jag såg var att barnen såg övningarna som en rent 



personlig utmaning som skulle lösas, än som en utmaning för hela gruppen att lösa 
tillsammans. De hade väldigt lite tålamod inför de andra gruppmedlemmarnas åsikter och såg 
det hela mer som en tävling man mot man. Trots detta lyckade gruppen utföra övningarna. 
Efteråt var de dock inte speciellt nöjda, de tyckte inte att övningarna hade varit roliga. När jag 
frågade efter orsaken till detta så ansåg alla att det hade varit för mycket 
meningsskiljaktigheter för att stämningen skulle vara god i gruppen.  
 
Det var två betydligt mer fokuserade grupper som tog sig an övningarna nästa gång. Denna 
gång fungerade samarbetet smidigare i båda grupperna. De resonerade sig fram till hur de 
skulle göra och efter en liten stund var alla införstådda med uppgiften. Alla fick bidra med sin 
del och man stöttade dem som inte riktigt hängde med. Reaktionerna efteråt var att 
övningarna hade varit roliga och lätta.  
 
Vid senare övningar började jag se en rent positiv utveckling i båda grupperna. Det jag kunde 
se var att båda grupperna hade bra kommunikation under själva övningarna och resonerade 
sig fram till hur de skulle göra. Däremot skedde detta endast mellan de av gruppens 
medlemmar som hade förstått uppgiften. För dem som uppgiften var oklar för, blev 
övningarna för svåra eller tråkiga och ett barn valde att inte vara med vid övningen. De övriga 
i gruppen gjorde inga försök att peppa sin kamrat så att denne också skulle vara med och klara 
uppgifterna. Jag lade även märkte till att båda grupperna ville bli klara så fort som möjligt 
med övningarna så att de kunde få leka fritt sedan.  
  
I slutet av vecka fyra (se tidsplan) började dock en av grupperna förstå att de individuellt och 
gemensamt hade inverkan på om gruppen skulle klara övningarna eller inte. De började se till 
varandras olika egenskaper och de började förstå att de var en grupp som skulle nå ett 
gemensamt mål. De såg att det förstörde för hela gruppen om en av medlemmarna inte var 
fokuserad på uppgiften. Denna medvetenhet gjorde att de verkligen försökte få med alla 
medlemmarna i gruppen på att lösa uppgiften, de peppade och hjälpte varandra.   
  
När jag ser på dokumentationer från de sista två veckorna kan jag se en markant skillnad i 
båda grupperna om jag jämför med dokumentationer jag gjorde kring de första två veckorna. 
Barnen är redan vid övningens start medvetna om att de skall samarbeta för att klara uppgiften 
och att de måste hjälpas åt för att få med alla i gruppen. Arbetsklimatet i gruppen var betydligt 
lugnare och de orkade hålla fokus uppe även mellan övningarna. Efteråt var reaktionerna 
positiva och barnen tyckte att det var roligare att göra övningarna än tidigare, då de själva 
upplevde att det var mindre stökigt i grupperna.  
 
 
 

Resultat från intervjuer 
 
Jag har i resultatet från mina intervjuer valt att koncentrera mig främst på frågorna 2-6 från 
intervjutillfälle ett och frågorna 3-5 från intervjutillfälle två. Jag har valt att beskriva resultatet 
från dessa frågor då de direkt har med syftet för mitt utvecklingsarbete att göra.  
 
Fråga två till och med fyra vid första intervjutillfället handlar om valet av lekkamrater som 
barnen gör, samt att frågorna även ger en bild av vad för kriterier som ligger bakom dessa val.  
 
 
 



Fråga två löd:  
Vilka barn brukar du leka med på skolan, 
 mest, ibland och inte alls ? 
 
Fråga tre löd:  
Leker du alltid med dessa barn eller brukar du leka med andra också? 
 
Fråga fyra löd: 
Varför väljer du att leka med dessa barn ? 
 
Vid sammanställningen av dessa frågor från första intervjutillfället, kan jag se några 
genomgående teman. Det som tydligt går att se är att flickorna i huvudsak väljer att leka med 
flickor, men att de ibland även kan gå in i lekar med pojkarna och då främst kring spel och 
rollekar. Det visar sig även tydligt att valet av lekkamrater bland flickorna styrs av leken. Men 
de väljer även lekkamrater utifrån om de anses vara goda kamrater som är omtänksamma och 
snälla.  Pojkarna väljer att i de allra flest fall leka med pojkar och de vänder sig väldigt sällan 
till någon av flickorna i leken. Bland pojkarna är dock lekens utformning och karaktär en 
sekundär källa till valet av lekkamrater. De verkar ty sig till varandra just för att de är pojkar. 
 
Vid andra intervjutillfället är fråga två den samma som vid intervju nummer ett, detta för att 
ge en bild av om det har skett ett skifte i valet av lekkamrater. Om det har skett ett skifte i 
valet av lekkamrater, skall fråga tre vid denna intervju skall ge svar på varför. 
 
Fråga tre löd: 
Varför valde du att sätta plupparna annorlunda denna gång? 
 
Tittar jag på fråga två och tre från andra intervjutillfället, har pojkarnas val av lekkamrater 
inte ändrats. Pojkarna väljer fortfarande att ty sig till varandra och leker ofta rollekar som 
sträcker sig över längre tidsperioder. Bland flickorna kan jag dock se en skillnad i valet av 
lekkamrater och den betydelsefulla faktorn i det här fallet är lekens utformning. Flickorna har 
valt att ändra sina val av lekkamrater utifrån den lek som de just nu ingår i. Även här rör det 
sig om rollekar som sträcker sig över en längre tidsperiod. Men flickorna gör även valet av 
lekkamrater utifrån andra kriterier så som hur stämningen mellan dem är och om de känner 
sig omtyckta av sina kamrater.  
 
 
Att sträcka ut en hjälpande hand 
 
Frågorna fem och sex vid första intervjutillfället och tre och fyra vid det andra, skall hjälpa till 
att ge en bild av hur barnen gör om de möter olika problemsituationer, eller om de märker att 
en kamrat behöver hjälp i olika situationer.  
 
Frågorna fem vid första intervjutillfället löd: 
Om märker att du behöver hjälp med (tre konkreta situationer), vad gör du då? 
 
Tittar jag på svaren från denna fråga kan jag se en jämn fördelning mellan två typer av svar. 
Barnen skulle när problemsituationer uppstår vända sig till en fröken eller en annan vuxen. I 
lika många fall skulle de även välja att försöka lösa problemet på egen hand, de svarar att de 
kan själva. Sedan finns det en del barn som även skulle välja att ta hjälp av en kamrat eller be 
någon av kamraterna att hämta en fröken eller en vuxen.  



 
 
Fråga sex vid första intervjutillfället löd: 
Om du märker att ett annat barn behöver hjälp med (tre konkreta situationer),  vad gör du 
då? 
 
När jag har sammanställt svaren på denna fråga har det varit tydligt att barnen i de allra flesta 
fall, själva väljer att sträcka ut en hjälpande hand om kamraterna är i knipa. Om de däremot 
inte själva klarar av att hjälpa sin kamrat, väljer barnen att vända sig till en fröken eller en 
annan vuxen.  
 
Vid andra intervjutillfället valde jag att ställa samma två frågor som vid första intervjutillfället 
för att se om det hade blivit någon skillnad mot vad barnen svarade.  
 
Fråga tre vid andra intervjutillfället löd:  
Om du märker att du behöver hjälp med något, Vad gör du då? 
 
Tittar jag på svaren från fråga tre vid andra intervjutillfället, kan jag se att svaren är nästan 
identiskt lika med svaren i fråga fem, vid första intervjutillfället. Man ser tydligt tre typer av 
svar, men denna gång är det lika stor fördelning i alla kategorier. En tredjedel av barnen 
skulle välja att fråga en fröken om hjälp när de stötte på problem, den andra tredjedelen skulle 
ta en kamrat till hjälp. Den tredje kategorin barn skulle välja att lösa problemet på egen hand.   
 
Fråga fyra vid andra intervjutillfället löd: 
Om du märker att en kompis behöver hjälp med något, vad gör du då? 
 
Även vid denna fråga stämmer svaren överens med svaren jag fick vid första intervjutillfället 
på fråga nummer sex. Jag kan se att barnen fortfarande i första hand väljer att själva hjälpa 
sina kamrater om olika problem uppstår. När de märker att de saknar möjlighet till detta, 
väljer de att vända sig till en fröken eller en vuxen för att få ytterligare hjälp.  
 
 
 
 

Diskussion 
 

Reliabilitet och validitet 
 
Vid en sökning på ordet Validitet i Nationalencyklopedin via Internet fanns följande betydelse 
av ordet ; 
 

(senlat. vali´ditas, genitiv validita´tis, eg. 'styrka', av lat. va´lidus 'stark', av va´leo 'förmå', 
'orka') den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man avser att mäta.  
(Nationalencyklopedin, www.ne.se sökord: Validitet). 

 
Vid en sökning på ordet Reabilitet fick jag fram följande betydelse på Nationalencyklopedins 
hemsida; 
 

(eng. reliability, av reliable 'tillförlitlig', av rely 'lita på'), inom beteendevetenskaperna mått 
på ett tests precision. Reliabiliteten beskriver alltså hur väl testet mäter det som det mäter 



( Nationalencyklopedin, www.ne.se sökord: Reliabilitet).   
 
Patel och Davidson (1994) menar att mätinstrumentets tillförlitlighet, reliabilitet, handlar om 
hur väl instrumentet motstått slumpmässiga inflytanden av olika slag. Författarna vill kalla det 
värde man får fram för ett observerade värde. Observerade värde innehåller både individens 
sanna värde och ett felvärde. Fel-värdet beror på brister i mätinstrumentets tillförlitlighet, så 
när vi har ett instrument som är reliabelt har vi minskat fel-värdet och närmar oss det sanna 
värdet hos individen. I de fall där vi inte kan erhålla ett högt mått på reliabiliteten får vi finna 
på andra sätt att försäkra oss om undersökningen är tillförlitlig. Om man använder sig av 
dokumentation och intervjuer i sin undersökning, är dennes tillförlitlighet i hög grad relaterad 
till intervjuarens, observatörens, förmåga. En bedömning sker hos både observatören och 
intervjuaren när de registrerar sina svar eller dokumentationer, och författarna menar att det 
här kan uppträda flera typer av bedömningsfel. Föutsättning för god reliabilitet är alltså enligt 
dem att den som genomför intervjuer och dokumentationer är tränade.  
 
Författarna anser att validitet och reliabilitet går hand i hand och att de står i ett sådant 
förhållande till varandra att det inte går att bara koncentrera sig på det ena och låta bli att 
beskriva det andra. Detta ser man tydligt om man väljer att titta på undersökningen i referens 
till dess validitet. 
 
Författarna anser att det finns tre tumregler att förhålla sig till; enligt dem är hög reliabilitet 
inte en garanti för hög validitet. De menar även att låg reabilitet ger låg validitet och att 
fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet. Enligt författarna handlar 
det hela om en överensstämmelse mellan det man säger att man vill undersöka och det man 
faktiskt undersöker.  Detta blir framförallt tydligt när man väljer att göra undersökningar 
kring människor. Det rör sig då oftast om olika inställningar, upplevelser, kunskap osv. vilket 
alla är väldigt abstrakta fenomen. De är inte lika påtagliga som när man t.ex. väljer att mäta 
förändringar i vikt och längd. Genom att vi rör oss med abstrakta fenomen kan de inte tas 
fram och tittas på för att på samma sätt bestämma oss för vad det är vi ser.  
 
Jag anser att reliabiliteten kring dokumentationer och intervjuer är hög med tanke på att jag 
valde att använda mig av intervjuer och dokumentation för att få fram ett resultat ( se metod). 
Det som kan ha sänkt reliabiliteten kring samarbetsövningarna är det faktum att jag inte hade 
möjlighet att dokumentera under övningarnas gång. De resultat jag har av övningarna är 
utifrån minnesanteckningar efter övningens genomförande. Detta gör att resultatet kan ha 
färgats av mina personliga intryck av hur övningarna gick. Här hade användandet av t.ex. 
videokamera varit till hjälp.  
 
Syftet med mitt utvecklingsarbete var att med hjälp av samarbetsövningar försöka utveckla en 
insikt hos barnen att alla behövs och kan bidra med något till de övriga i barngruppen.  
 
Under sju veckor har jag haft möjlighet att studera och följa utvecklingen i barngruppen med 
utgångspunkt i vad som från början var mitt syfte med utvecklingsarbetet. Jag har sett en 
positiv utveckling i barngruppen när det kommer till att förstå innebörden av vad det innebär 
att samarbeta som en grupp, för att tillsammans nå ett gemensamt mål. Samt att resultatet av 
mina intervjuer, visar på att barnen ser varandra som en tillgång i olika situationer. Med detta 
i åtanke anser jag mig vara nöjd med de resultat jag har fått. 
 
 
 



 
Resultatdiskussion 

 
Det jag har sett i mina resultat, är att barnen under arbetet med samarbetsövningarna lärde sig 
att se att alla behövs och kan bidra för att gruppen skall kunna nå målet med övningarna. 
Barnen uttryckte själva vid flera tillfällen att de måste samarbeta för att klara övningarna. 
Detta resultat kan kopplas till det Williams (2001) skriver om barns samspel och som går att 
återfinna i min bakgrund. Hon skriver att det i samspel mellan barn bör finnas ett konstruktivt 
beroende. Med detta menar hon att barnen skall känna att de är beroende av varandras insatser 
för att gruppen skall kunna lyckas med sin uppgift. Författaren  anser det som viktigt att 
barnen får uppleva en fysisk närhet till varandra, att samarbetet skall ske ”ansikte mot 
ansikte”. För att detta skall kunna ske bör barnen arbeta tillsammans i små grupper som har 
regelbundna träffar. 
 
Att kunna samarbeta i grupp och att inse vikten av att andra kan bidra till att lösa olika 
problem eller vara en tillgång i olika situationer, anser jag är en av grundpelarna i att 
socialiseras in i ett samhälle. I bakgrunden valde jag att beskriva de förmågor som behövs för 
att besvara de krav på ökad social kompetens som allt mer efterfrågas både i arbetslivet och 
privatlivet. Jag vill ta fasta på det som Pramling et al. menar med att det i dagens samhälle 
ställs allt högre krav på att barnen utvecklar olika kompetenser som motsvarar samhällets krav 
på olika områden. I takt med att medie- och kommunikations samhället breder ut sig blir 
kraven på en väl utvecklad kommunikativ kompetens mer aktuella. När det gäller den allt mer 
utbredda internationaliseringen och det ökade globala tänkandet är en välutvecklad social 
kompetens ett krav samt förmågan att kunna behärska olika språk. Alla dessa kompetenser 
utvecklas i syfte av att man tror att de kommer att behövas hos framtidens medborgare. Det 
handlar alltså dels om att utveckla de värden, kunskaper och färdigheter som är nödvändiga 
för dagen samt att vara i fas med omvärlden och utveckla en beredskap och lära för 
morgondagen. 
 
Det bakomliggande syftet med utvecklingsarbetet var även att se om utvecklandet av social 
kompetens kunde ha inverkan på valet av lekkamrater i den stora barngruppen. 
 
 Det jag har lagt märke till när jag granskar mina resultat av utvecklingsarbetet, är att det går 
att se en förändring i barnens val av lekkamrater i den övriga barngruppen och då främst hos 
flickorna. Resultatet har visat är att barnen valt att söka sig nya kontakter i den stora 
barngruppen. Detta har skett främst med anknytning till olika rollekar. Pramling et al. menar 
att vänskap är viktigt för människor och att det har betydelse för utvecklandet av social 
kompetens. Författarna hänvisar även till Broström som skriver att vänskap växer fram när två 
eller fler personer bestämmer sig för att vilja vara tillsammans. De bör kunna se på de andra 
utifrån deras perspektiv och handla i överensstämmelse med de andras idéer, samt att viljan 
att deltaga och skapa gemensamma aktiviteter måste finnas med. Leken utgör ett utmärkt 
exempel på ett sådant samspel då det gäller för barnen att diskutera, förhandla och samarbeta. 
  
 
  
 
 
 
 
 



Förslag till fortsatt forskning 
 
Jag anser mig i mitt utvecklingsarbete ha fått svar på min fråga jag ställde mig i syftet, om det 
med hjälp av samarbetsövningar går att ge barnen en bild av att alla behövs och är en tillgång 
till barngruppen. Det jag däremot inte har fått svar på i enlighet med mitt syfte är om 
samarbetsövningarna även har haft betydelse för utvecklandet av nya kamratrelationer i den 
stora barngruppen.  
 
Frågan jag har ställt mig är om denna del av syftet med samarbetsövningarna, hade gett annat 
resultat om jag hade haft möjlighet att jobba med dessa en längre tid? Personligen anser jag 
att sju veckor är en för kort tid för att kunna se några klara resultat på vilket område man än 
väljer att undersöka.  
Jag har även ställt mig frågan om detta utvecklingsarbete går att anpassa till barn i åldrarna 
fyra till fem år? En tanke vore att vid ett senare tillfälle gå ut och göra detta utvecklingsarbete 
även i förskolan. 
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Bilaga 1) 
 
Intervjufrågor intervjutillfälle ett. 
 
Nämn något som du är bra på.  
Vilka barn brukar du leka med på skolan? 
   mest:  
   ibland:  
   inte alls: 
Leker du alltid med dessa barn eller brukar du leka med andra också? 
Varför väljer du att leka med dessa barn ? 
Om märker att du behöver hjälp med (tre konkreta situationer), Vem tar du hjälp av? 
Om du märker att ett annat barn behöver hjälp med (tre konkreta situationer) Vad gör du då? 
 
 
Intervjufrågor intervjutillfälle två. 
 
 Nämn något som du tycker är roligt med att vara på Snoken. 
 Vilka barn brukar du leka med på skolan? 
   mest:  
   ibland:  
   inte alls: 
 Varför valde du att sätta plupparna annorlunda denna gång? 
Om du märker att du behöver hjälp med något, Vad gör du då? 
Om du märker att en kompis behöver hjälp med något, vad gör du då? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2) 
 
 
Samarbetsövningar 
 
Samarbetsövningarna jag har använt mig av har jag funnit på en sökmotor via internet, www. 
google.com, jag använde mig av sökordet samarbetsövningar för att komma fram till de 
aktuella sidorna. 
 
Jag arbetade med samarbetsövningarna upp till tre gånger per vecka och jag hann med tolv 
övningstillfällen under de sju veckor jag genomförde mitt utvecklingsarbete. Jag valde att 
använda mig av vissa av övningarna flera gånger för att barnen skulle känna igen övningarna. 
 
De samarbetsövningar jag använde mig av på måndagen i vecka tre, då arbetet med 
samarbetsövningarna började var; övning 1, passa rockringen, övning 5, ta sig över till andra 
sidan och övning 11, bilda figurer. På onsdagen i samma vecka använde jag mig av 
övningarna; nummer 14, rita en teckning på ett stort papper och övning 12, kims lek. 
Fredagen denna vecka använde jag övningarna; nummer 13, hitta något och övning 9, pennan 
i flaskan.  
 
Under vecka fyra använde jag mig av övning 6, stocken och övning 3 under måndagens 
övningar. På onsdagen använde jag övning 10, presseningen  och 2 alla ombord. På fredagen 
denna vecka hann jag inte med några övningar. 
 
Vecka fem på måndagen, använde jag mig av övningarna 7, krokodilträsket och övning 16, 
berätta slutet med en bild. Onsdagen denna vecka blev det inte tid för några övningar. På 
fredagen använde jag mig av övning 5, ta sig över till andra sidan, för att se om det blev 
någon skillnad i deras syn på övningen. Jag använde även övning 12, kims lek igen.  
 
Vecka sex använde jag övning 3, skumbolltransport och övning 1, passa rockringen under 
måndagens övningar. På onsdagen använde jag mig av övning 17, spotta gelehjärtan och 
nummer 11 igen. Fredagen denna vecka använde jag övningarna 5, ta sig över till andra sidan 
och 13, hitta något. 
 
Under vecka sju hann jag med två övningstillfällen. På måndagen använde jag övningarna 6, 
stocken och övning 1, passa rockringen. På onsdagen valda jag att använda övningarna 
nummer 7, krokodilträsket och övning nummer 11, bilda figurer.  
 
 
Idrott  
 
1)Passa rockringen 
Material:  
En rockring per lag.  
 
Beskrivning:  
Laget håller ihop i en ring, 4-10 pers. En rockring hänger på händerna mellan två personer. 
Det gäller att låta ringen gå runt hela gruppen utan att släppa händerna. Variationer: Om det är 
fler en 8 personer i gruppen använd 2 ringar. Gör det till en tävling se hur många varv man 



hinner på en viss tid. Ge feedback till gruppen angående gruppens samarbete. Låt inte ringen 
nudda golvet. Använd olika storlek på ringarna.  
 
2)Alla ombord  
Material:  
Rep av olika längd  
 
Beskrivning:  
Lägg ett rep i en stor cirkel. Ge eleverna i uppgift att alla ska få plats i cirkeln. När de klarar 
detta ge dem beröm. Minska storleken på cirkeln och upprepa. Till den blir för liten. 
Uppmuntra eleverna att prata med varandra, ställa frågor och vara kreativa. Använd gärna 
musik. När musiken spelar, springer, hoppar, galopperar eller vad du nu hittar på, barnen 
utanför ringen. När det blir tyst ska alla få plats ombord, samarbete!  
 
 
3)Skumboll transport  
Material:  
Skumbollar, ärtpåsar el. dyl. En rockring för varje lag (5-6 elever), en uppochnervänd 
pallplint/lag.  
 
Beskrivning:  
Förklara för eleverna att målet med övningen är att laget ska samarbeta för att kunna lyckas 
med uppgiften. Det gäller att vara positiv och hjälpa varandra (social kompetens). Vi letar inte 
efter det lag som vinner utan efter det lag som samarbetar bäst. Använd ett lag med 5-6 elever 
för att demonstrera uppgiften. Man ligger på golvet i en lång rad, huvud mot fötter. Vid 
huvudet på den första eleven finns en rockring med ett antal olika föremål. Det gäller för den 
första eleven att med sina fötter lyfta ett föremål ur ringen och lämna över det till nästa person 
som bara får ta emot det med sina fötter. Inga händer får användas, annat än som 
balanshjälpmedel. Uppmuntra eleverna till att använda positiv verbal kommunikation. Har du 
den? Ja du kan släppa. Nej låt mig ta ett bättre tag. Okay nu släpper jag….. Allt för att hjälpa 
varandra. När föremålet når sista man ska han försöka släppa ner det i pallplinten. Därefter tar 
han bollen med händerna, lägger tillbaks den i rockringen lägger sig själv närmast rockringen, 
alla andra hasar ner en placering. När alla i laget har placerat bollen i pallplinten går laget 
över till att förflytta ett annat föremål. Slutmålet är att efter ett par tre lektioner har alla 
föremålen flyttats. Under hela övningen understryk och uppmuntra lagen att använda positiva 
ord och kommentarer. Om nödvändigt avbryt för att diskutera olika strategier och olika nivåer 
på "pratet" lagen emellan. Variationer: Utvärdering be eleverna att fylla i en lapp för hur de 
själva och laget hade jobbat. :-) bra, :-I sådär, :-( inte så bra. Skriv kommentarer om varför.  
 
 
4)Spindelnätet 
Nu gäller det att ta sig igenom nätet utan att röra vid det. När ett hål är använt så går det inte 
att använda samma hål igen. 
Det gäller att planera så att hela laget kommer igenom samt att fundera på hur siste personen 
skall kunna ta sig igenom. 
Går att göra olika svårt beroende på hur stora hålen görs och hur högt över marken nätet 
spänns. 
 
Nivåanpassning:  
Det blir lättare om man tillåter t ex en person att gå tillbaka och hjälpa till efter att denne själv



passerat nätet. Man kan också tillåta att flera personer använder samma hål. Övningen kan
göras svårare genom att man väljer ut "svåra" hål som gruppen skall använda sig av. 
 
 
5)Ta sig över till andra sidan 
Var och en i gruppen får en bit matta eller ett sittunderlag. Uppgiften som gruppen får är att 
de skall ta sig över till andra sidan av rummet men hjälp av endast dessa plattor. Variant ett är 
att de hela tiden måste skicka fram plattan längst bak för att komma framåt.  Eller att en 
person måste vandra med sin platta från längst bak i ledet till längst fram på de andra barnens 
plattor och samtidigt ta med sin egen, för att på så vis förflytta hela ledet framåt.  
 
 
6)Stocken 
Material: En bänk.  
 
Genomförande:  
Alla i gruppen får en siffra: 1, 2, 3 osv. Alla ställer sig i nummerordning på bänken. Nu gäller 
det att byta plats, utan att någon i gruppen ramlar ned från bänken, d v s 6:an byter plats med 
1:an, 5:an byter med 2:an osv.  
 
Nivåanpassning:  
Vänd bänken upp-och-ner så blir det klart svårare 
 
 
7)Krokodilträsket  
Material:  
Ett rep och två mattor som ligger med cirka 2,5-3 meters avstånd från varandra med repet 
hängande mitt emellan. Det ska också ligga en ärtpåse under repet.  
 
Genomförande: 
Gruppen står på den ena mattan. Ingen får nudda marken mellan mattorna. Första uppgiften 
blir att få tag i repet som hänger mellan mattorna (detta brukar barnen oftast lösa genom att 
kasta skor eller att försöka nå det med hjälp av en tröja). Sedan ska alla i gruppen ta sig över 
"krokodilträsket". Ärtpåsen ska också med till andra sidan. Om någon misslyckas får alla 
börja om (för de yngre barnen räcker det med att den som misslyckades gör om). Det gäller 
att hjälpas åt genom att putta på och ta emot varandra. 
 
 Nivåanpassning:  
Träskets längd dvs. avståndet mellan mattorna 
 
 
 
 
 
 
Kluringar 
 
8)Bildpussel 



Pedagogen delar ett vykort i små delar anpassat till antalet barn i gruppen. Barnen får sedan i 
uppgift att föra över sin del av bilden i stort format på ett A-4 papper. Barnens bilder fogas 
sedan samman till en hel bild igen.  
 
9)Pennan i flaskan 
Genom att dra rätt i olika riktningar skall gruppen få ner en penna i hålet. 
 
10)Presenningen 
En samarbetsövning där gruppen står på en presenning och skall lyckas vända den utan att 
någon kliver av. 
 
11)Bilda figurer 
Gruppen skall tillsammans bilda olika geometriska figurer genom att hålla i ett rep. De får 
inte släppa repet och alla måste vara med och resonera hur de skall göra. En variant är att 
prova om de klarar samma sak med förbundna ögon. 
 
12)Kims lek 
Ett antal föremål ligger på en duk. Gruppen får en minut på sig att titta på föremålen på duken 
och sedan skall föremålen täckas över. Eleverna får sedan blunda och Pedagogen tar bort ett 
eller flera av föremålen. Gruppens uppgift blir sedan att gissa vad som fattas.  
En annan variant är att föremålen ligger i rutor och att eleverna skall kunna lägga rätt föremål 
i rätt ruta efter det att föremålen täckts över. 
 
13)Hitta något.....  
Material en tom plastpåse med följande instruktion:  
I denna påse ska ni tillsammans samla: 
något grönt, något rött, något brunt,  något gult, något mjukt,  något hårt, något nytt,  något
gammalt,  något ätbart,  något levande,  något som är 1 cm,  något som börjar på K,  något 
som börjar på B.  
Eleverna får under ca 5 minuter hjälpas åt att hitta ovanstående saker i skogen som finns vid 
badplatsen.  
 
 
Skapande 
 
14)Att rita en teckning på stort papper.  
En håller i pennan och resten får föra pappret fram och tillbaka tills teckningen är färdig. 
 
15)Skapa en pjäs tillsammans 
Barnen tillsammans skall skapa en pjäs utifrån en bok eller fritt påhittat. Barnen skall hjälpas 
åt att komma på handling, roller, vart pjäsen utspelas och sedan hjälpas åt att färdigställa scen, 
fixa kläder och rekvisita. Om de känner att de klarar av det hela får de även tillsätta en egen 
regissör annars kan pedagogen hjälpa dem med den biten. Målet är att spela upp pjäsen för 
resten av barngruppen.  
 
 
16)Berätta slutet med bild 
Jag väljer att berätta en historia saga men lämnar ute slutet på berättelsen. Barnen får sedan i 
uppgift att i de olika grupperna hitta på ett slut till berättelsen genom att måla vad de tror 
kommer att hända. En annan variant är att de bara berättar slutet tillsammans.  



 
 
Övrigt 
 
17)Spotta geléhjärtan  
Här gäller det att tugga ett geléhjärta tills det är riktigt kladdigt och gosigt. Sedan tar man sats 
och spottar iväg det, det längsta man kan. Hela gruppens poäng räknas därefter ihop.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




