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Förord 
 
Vi vill ge ett stort tack till elever, personal och till vår handledare på den skola där vi har haft 
vår slutpraktik. Det har varit mycket lärorika och roliga veckor. 
 
Vi vill även tacka vår vetenskapliga handledare Mats Danell som har gett oss ett stort stöd 
under arbetets gång. 
 
Slutligen vill vi tacka våra klasskamrater, som har ställt upp och hjälpt oss när datorerna har 
krånglat och tankarna stannat till. 
 
Luleå, maj 2002 
 
 
 
Mats Eriksson Charlotte Hemmingsson 



Abstrakt 
 
Syftet med vår undersökning var att studera olika pedagogiska aktiviteters betydelse för 
utveckling av elevers sociala kompetenser. Vi genomförde vår undersökning i en klass ett i 
Luleå kommun. Eleverna var indelade i fyra grupper, med fyra till sex elever i varje grupp. Vi 
utförde övningar under fem veckor som syftade till att stärka elevernas sociala kompetenser. 
För att mäta ett resultat så delade vi ut enkäter till eleverna som besvarades i början och i 
slutet av praktikperioden. Som komplement till enkäten observerade vi eleverna under rast, 
fritidstid och under övningarna. Resultatet vi kom fram till var att vi fick både positiva och 
negativa svar, men att den allmänna trivseln i klassen ökat. 
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Bakgrund 

Inledning 
 
Vi är två blivande fritidspedagoger som valt att skriva examensarbete om social kompetens. 
Det är ett ämne vi vill ska integreras mer i skolan och tas på större allvar. Vi har under våra 
tidigare praktiker och anställningar sett att elever ofta byter lekkamrater och kamratgrupper 
under skoldagen. Grupperna ser olika ut från dag till dag, ibland även under dagen. Oftast har 
vi sett att de som är tätt sammansvetsade inte så gärna släpper in några nya medlemmar i 
gruppen. Orsaken till detta tror vi att de har brister i sin sociala kompetens. Därför vill vi 
studera olika pedagogiska aktiviteters betydelse för utveckling av elevers sociala kompetens. 
Själva begreppet kommer vi definiera längre fram i bakgrunden. 

Tidigare forskning 
 
Svein Stensaasen och Olav Sletta skriver i sin bok Grupprocesser om inlärning och 
samarbete i grupper (1996) att det finns två olika sorters grupper. Det finns icke-sociala 
grupper och det är två eller flera  personer som är på samma ställe utan att påverka varandra 
t.ex. en folkmassa i en biokö. Det finns också sociala grupper och definitioner på en sociala 
grupper enligt Stensaasen & Sletta är att det kan vara två eller tre personer i en grupp. Enligt 
Steensaasen & Sletta (1996) råder det inte full enighet om att en grupp kan bestå av bara två 
personer. En del menar att tre är minimum. En annan definition är ömsesidig påverkan. För att 
kunna utgöra en social grupp måste medlemmarna vara engagerade i en eller annan form av 
socialt samspel så att de ömsesidigt påverkar varandra. Vidare skriver Stensaasen & Sletta 
(1996) om ömsesidigt beroende. Definitionen förutsätter att medlemmarna är ömsesidigt 
beroende av varandra. Det varje enskild medlem gör, får betydelse för de andra. I allt frivilligt 
mellanmänskligt samspel känner vi att vi både gör något och får något igen. Så länge det 
fungerar tillfredställande vill vi vara med i gruppen. Det som sker i gruppen, får ibland 
prägeln av ”gemensamt öde”. I vissa fall kan känslan av ödesgemenskap var utgångspunkt för 
att bilda en grupp, som t.ex. när elever i opposition mot skolan går samman i skolfientliga 
gäng. Allmänna råd med kommentarer för fritidshem (1999:2) belyser också barngruppens 
betydelse med texten: 
 
 Fritidshemmets verksamhet bygger på att barns socialisation och utveckling sker i grupp. (sid. 16) 
 
Även Monica Rödstam tar upp gruppens betydelse när det gäller barns socialisation. Hon 
skriver i sin bok Barns utveckling 7-12 år (1990) att ett barn behöver känna att det duger. Det 
behöver bli uppskattat för sin förmåga och för vad det tillför en grupp om det ska lyckas i en 
grupp. Om det blir nedvärderat och underkänt får det negativa konsekvenser för barnets 
självkänsla. Det kan leda till att kontakten med en kamratgrupp blir lidande. Nyfikenheten 
ersätts med passivitet och ovilja att ta kontakt med andra barn. 
 
För att en grupp ska kunna fungera har vi i vår uppväxt i olika idrottssituationer 
uppmärksammat att det inte är bara att sätta ihop en grupp och förvänta sig att den ska 
fungera. Man måste ha något som kallas social kompetens. Björn Flising skriver i boken 
Barns utvekling- en social process (1984) att social kompetens är att kunna umgås, ingå i en 
grupp, tolka andras beteende. Barnen har behov av social kontakt och de utvecklar sin sociala 
kompetens genom att umgås med andra och att medverka i olika grupper. 
Komptensutvecklingen är en aktiv process och den utvecklas genom att barnet i interaktion 
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Med omgivningen prövar och utvecklar sin förmåga. Allmänna råd med kommentarer för 
fritidshem (1992:2) skriver att: 
 
 Fritidhemmet bör uppmuntra att barnen i samspel med kamrater och vuxna utvecklar sin sociala  
 kompetens. (sid. 14) 
 
Våra tidigare erfarenheter av fritidsverksamhet sträcker sig endast till vikariat och praktiker. 
Under dessa korta perioder i vårt liv har vi båda uppmärksammat att det finns barn som nästan 
alltid är ensamma och inte har någon att leka med. Vi har märkt att de har svårt att ta kontakt 
med andra barn. De går inte gärna in i de befintliga barngrupper som finns. De säger ”jag vill 
inte”, eller ”jag törs inte”. Men om någon i nästa sekund kommer fram och frågar om de vill 
vara med så vill de oftast mer än gärna vara med. Vi har dock sett att vissa barn ändå väljer att 
vara för sig själv på rasterna. De går omkring antingen ensamma eller så vistas de bland de 
pedagoger som finns ute för tillfället. Terri Apter har skrivit en bok som heter Det trygga 
barnet (1997) där hon tar upp just ”de ensamma barnen”. Hon skriver att de helst håller sig på 
sin egen kant och inte har många kamrater, men även att de i allmänhet vantrivs med att de 
står utanför. De är illa till mods och vill egentligen vara tillsammans med andra. På grund av 
att de inte har några kamrater känner de sig underlägsna och tror att det är något fel på dem 
för att de inte har några kamrater. Apter skriver även att dessa barn inte har någon erfarenhet 
av att ta kontakt med kamrater för att leka. De vågar inte och är rädda för att bli avvisade. Om 
andra barn närmar sig dem vet de inte hur de ska acceptera det. Det tycker vi stämmer precis 
med de iakttagelser vi gjort under våra tidigare praktiker och anställningar. Detta fenomen 
kan skapa en ond cirkel för barnen. Detta beskrivs i Boken om skolbarns utveckling (red: Jon 
Naeslund,  1982) av George Herbert Mead, en amerikansk socialpsykolog. Han skriver om 
den onda cirkel som barn kan hamna i. Han menar att de reaktioner vi får av andra människor 
beror också på hur vi själva beter oss mot andra. Därför kan både en god och en ond cirkel 
skapas beroende på hur reaktionerna från omgivningen upptas. 
 
Den onda cirkeln (fig. 1) 
       R- 
    
   Barnen får uppleva negativa reaktioner från om- 
   givningens sida (U-), blir ofta bestraffade på olika 
   och märker att de inte är särskilt omtyckta eller upp- 
   skattade. Deras självförtroende och jaguppfattning 
B-             U- färgas av detta (S-), vilket leder till olika reaktioner. 
   Somliga kan försöka hävda sig i olika avseenden 
   genom att bli aggressiva och bråkiga. Andra kan i  
   stället dra sig undan och bli rädda eller skygga. De 
   vill undvika att utsätta sig själva för ytterligare 
   negativa reaktioner och försöker rädda den lilla  
   självkänsla som ännu finns kvar. De beteenden mot 
        S-  omvärlden som då uppstår (B-) leder dock i allmän- 
   het till ytterligare negativa reaktioner (R-), och den 

 

   negativa cirkeln är sluten. 
 
Vi tycker att det är viktigt att man ska försöka ge barnen en så bra chans som möjligt att ta sig 
in i en god cirkel i stället för en ond. Vi har på våra tidigare praktiker och vikariat sett att om 
man som pedagog misslyckas med att ge eleverna goda förutsättningar för att skapa en god 
gemenskap i elevgruppen, kan det vara svårt att bryta den negativa trenden som då uppstått. 
Vi har även uppmärksammat att en elevgrupp där det är dålig gemenskap mellan eleverna har 
en tendens att dela upp sig i olika läger där det är svårt att skrida över gränserna om man inte 
som pedagog uppmärksammar och tar i tu med problemet. 
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Ett barns förmåga att själv ta kontakt tycker vi beror på hur väl de uppfyller vissa kriterier. De 
bör vara trygga i skolmiljön, de bör känna tillit till sin förmåga och de bör ha en god 
självkänsla. 
 
Kerstin Johansson i Backe skriver i Boken om skolbarns utveckling (red. Jon Naeslund, 1982) 
en text som vi tycker beskriver den onda cirkeln ganska bra. Ett barn som är ensamt kanske 
har ungefär liknande tankar i huvudet. 
 

Jag har ingen att vara med. Skolgården är full av killar, men de 
vill inte vara med mig. Nu börjar jag bli van vid det, fast det 
känns kymigt. Det känns som om jag inte duger. Jag försöker 
förstås se ut som om jag inte bryr mig om det. (sid. 167) 
 
Kerstin Johansson i Backe 

 
 
Vi tycker att en av de viktigaste kriterierna ett barn bör uppfylla för en fungerande social 
samvaro är att känna trygghet i skolan. Trygghet är ett av de behov den amerikanske 
psykologen Abraham Maslow tar upp i sin behovshierarki. I boken Utvecklingspsykologi. 
Från foster till vuxen (1995) skriven av Philip Hwang & Björn Nilsson menar Maslow att 
människan ständigt strävar efter att tillfredställa sin behov. Han har rangordnat dessa behov i 
fem olika behovsgrupper (se fig. 2).  
 
Maslows behovstrappa (fig. 2) 
 
     Steg 5 
     Självförverkligande, 
    Steg 4 är mig själv 
    Social upp- 
   Steg 3 skattning 
   Samhörighet, 
  Steg 2 kärlek 
  Trygghet, 
 Steg 1 säkerhet 
 Mat, värme, 
 kläder 
 
Enligt Maslow kan man inte uppnå ett högre behov förrän man tillfredsställt ett lägre. Vi 
tycker att man i skolmiljö kan tänka på liknande sätt. Ett barn måste vara tryggt för att kunna 
gå vidare till nästa trappsteg, som är samhörighet. Barnet måste känna samhörighet för att 
kunna få social uppskattning. 
 
Björn Flising (1984) skriver att pedagogerna under den första tiden i skolan försöker få 
barnen att känna en trygghet i skolan genom att de får lära sig de normer och regler som gäller 
i skolan. Skolans styrdokument Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet, Lpo 94, anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet 
betonar vikten av att känna trygghet i skolan med citatet: 
 

Skolan ska sträva efter att varje elev (…) känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i 
samspel med andra. (sid. 11) 
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En annan s k byggsten barnet behöver för att kunna klara av en social situation tycker vi är en 
bra självkänsla. Det finns många definitioner och synonymer på ordet självkänsla, och en som 
vi tycker är bra skriver Rose-Marie Ahlgren om i boken Skolelevers självvärdering (1991) 
Hon menar att självkänsla och självrespekt är en grundläggande inställning som individen har 
till sig själv. Individen accepterar sig själv och hon känner att hon blir accepterad av andra. 
Hon vet om vilka brister hon har, är medveten om sina känslor, sin förmåga och oförmåga, 
men hon ser ändå inte ned på sig själv som människa. Självkänslan skapas genom den 
grundläggande tillit individen känner till sin omgivning. Skolans styrdokument Läroplan för 
det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, anpassad till att 
också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet arbetar bl.a. efter dessa mål 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev (…) utvecklar tillit till sin egen förmåga 
(sid. 11) 

 
Gunilla O. Wahlström skriver i sin bok Gruppen som grogrund (1993) att självförtroende inte 
behöver ha något med en dålig familjesituation att göra, utan det beror på att de relationer som 
finns mellan barnet och de personer som betyder mycket i barnets liv. Att ha ett bra 
självförtroende är en av de viktigaste sakerna för att lyckas senare i livet. Hon beskriver även 
synonymer till ordet självkänsla, där självvärdering, självrespekt och självförtroende betyder 
samma sak. Vi kommer att hädanefter att använda ordet självkänsla i vårt examensarbete. 
 
Hwang och Nilsson (1995) skriver också om vikten av att utveckla en god självkänsla. 
Beroende på om man i skolan arbetar med samarbetsinriktning eller med 
konkurrensmentalitet, kommer barnets upplevelse av sin egen prestationsförmåga och hur de 
uppfattar sig själva i social bemärkelse att påverkas. Det bästa redskapet för att förbättra sin 
självkänsla är kamratgruppen. Enligt Jean Piaget är kamraterna en viktig del för bl.a. hjälpa 
varandra att komma ur egocentrismen och för att kunna förstå vad och hur andra människor 
tänker och känner. Vi tycker att det stämmer med vår egen uppfattning att alla bör vara 
delaktiga i en kamratgrupp för att utvecklas. 
 
En viktig ingrediens för att utveckla en god självkänsla tycker vi är att barnen från början får 
en positiv jaguppfattning. Vi tycker att Mead, (1982) definierar jaguppfattningen som: 

 
(….) ett resultat av de reaktioner vi möter hos andra människor, hur vi bemöts och hur vi känner att 
andra människor reagerar på oss. (sid. 166) 

 
Hwang och Nilsson tar också upp vikten om en god jaguppfattning i boken 
Utvecklingspsykologi (1995). Ordet jaguppfattning definierar de som hur ett barn upplever sig 
själv och deras erfarenheter om sig själva samt vetskapen om att de är unika. Jaguppfattningen 
utvecklas under hela livet. Ett barn börjar kunna benämna sig själv utifrån kön och ålder när 
de är 2-3 år. En stabil jaguppfattning uppnås vid 5-6 års ålder. När barnet utvecklar sin 
jaguppfattning vidare kan barnet bli mer självkritiska och dess självkänsla kan försämras, 
speciellt om de misslyckas i något sammanhang, ex. skolan och den sociala gemenskapen. 
Barnet får en bättre kännedom om vad det är bra och mindre bra på. Allmänna råd med 
kommentarer för fritidshem (1999:2) betonar också vikten om att utveckla en god 
jaguppfattning: 
 

För att erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen bör fritidshemmet utmana barnen att 
successivt vidga och fördjupa sina kunskaper om sig själva och sin omvärld. (sid. 13) 
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Wahlström (1993) skriver för att ett barn ska känna sig trygg i sin skolmiljö så måste barnet 
kunna göra vissa saker som hävda sin åsikt, även om den är annorlunda, att vara med och 
bestämma, ta ansvar och stå för sitt beslut. Barnet ska även våga pröva nya saker, även om det 
inte är säkert på att lyckas. Vidare betonar Wahlström (1993) en viktig sak som att barnet 
vågar vara sig själv till det yttre och inre, samt att det vågar ta fram det som är bra hos sig 
själv och acceptera det som är mindre bra. Det kan vara riskabelt att lyckas i vissa grupper, 
men det är en annan sak som Wahlström (1993) tycker är viktigt. Att hävda sina önskningar 
och behov är en annan viktig sak. Barnet ska vara generöst mot andra, på det sätt att det gör 
sig själv synligt, såväl som de andra i gruppen. Avvikande åsikter ska inte upplevas som 
hotfulla. Wahlström använde sig i boken av övningar riktade mot att stärka barnets 
självkänsla, barnets trygghet i skolmiljö och barnets tillit till sig själv. 
 
Mead skriver också om den goda cirkeln (fig. 3) Boken om skolbarns utveckling. (1982).  
 
Den goda cirkeln. (fig. 3) 
       R+ 
  
   Om andra människor är positivt inställda till oss 
         och bemöter oss med vänlighet och uppskattning 
     (R+) och gör det så tydligt att vi också uppfattar 
   deras positiva uppskattning (U+), stärker detta  
   vår självkänsla (S+). Vi kommer att se oss själva 
B+              U+ i en positiv dager. Detta leder lätt till att vi blir 
   frimodigare och vågar mer. Vårt beteende (B+) 
   blir sådant som omgivningen uppskattar och 
   reagerar positivt på (R+). På så sätt blir den goda 
   cirkeln sluten. 
    
    
        S+  
 
Mead (1982) menar att vissa barn har lättare att komma in i den positiva cirkeln , tack vare att 
de har fått en trygghet byggd tidigt i kontakten med föräldrar och människor i dess närhet. 
Den tryggheten följer dem upp genom skolåren och i kamratkretsen. Mead (1982) betonar 
vikten för skolpersonal att försöka hjälpa barnet att komma in i den positiva cirkeln som kan 
stärka självförtroendet och skapa en positiv jaguppfattning. Vi instämmer helt i Meads teori 
om att man som personal på en skola eller ett fritidshem ska försöka styra barnen till att vara 
öppna för kontakt med andra barn och dessutom inte låta barnen förlita sig på pedagogernas 
påhittighet och fantasi när det gäller lek. 
 
Vi kommer i resultatdelen av detta arbete endast koncentrera oss på de kriterier vi tidigare 
nämnt, såsom elevernas självkänsla, trygghet i skolmiljö och tillit till sig själva. 
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Syfte 
 
Syftet är att med övningar, vars mål är att stärka elevers självkänsla, trygghet i skolmiljö och 
tillit till sig själva, studera vilken betydelse detta har för utvecklingen av elevers sociala 
kompetens. 
 

Metod 
 
Vår praktik var förlagd på en skola där lågstadiet är uppdelat i fyra spår och finns i Luleå 
kommun. Vi har utfört vår undersökning på ett av dessa spår. Den klass vi har följt är en etta 
med 21 elever. Studien vi genomfört är en kvalitativ studie där mätinstrumenten är ett 
kvantitativt inslag. Enkäter (bilaga 1) som vi kopplat till de kriterier vi nämnt i bakgrunden 
med syfte att mäta graden av social gemenskap delades ut under den första veckan. Samma 
enkät fick eleverna besvara under den sista veckan för att mäta en eventuell förändring i den 
sociala gemenskapen i klassen. Vi använde oss av enkäter istället för intervjuer för vi tror att 
barnen svarar mer ärligt och inte vad de tror vi söker för svar. Om vi använt intervjuer hade 
det krävt att vi kände eleverna och haft mer tid. Enkäterna redovisar vi  med hjälp av 
stapeldiagram, för att kunna jämföra svaren och göra skillnaden vid de två enkättillfällena mer 
överskådligt. Vi har under praktiken använt oss av ostrukturerade observationer när vi 
observerat eleverna under raster och fritidstid. Detta för att få en känsla för hur klassen 
umgicks med varandra. Övningarna och lekarna som vi använde oss av är utvalda från Gunilla 
O. Wahlströms bok Gruppen som grogrund (1993) och gjordes i grupper om 4-6 elever i varje 
grupp. Grupperna var redan indelade av klassföreståndaren. Även under övningarna använde 
vi oss av ostrukturerade observationer när vi observerade barnen i de olika grupperna och 
studerade hur de betedde sig gentemot varandra. Det vi ansåg var viktigast från dessa 
observationer skrev vi ner i en loggbok. I bilaga 2:1-2:6 beskrivs övningarnas utförande mer 
ingående. 
 

Försökspersoner 
 
En klass 1 i Luleå Kommun som bestod av 21 st. elever, varav 15 flickor och 6 pojkar.  Vi 
fick inte välja vilken klass eller grupp vi skulle utföra undersökningen på, utan blev tilldelade 
en elevgrupp. 

Bortfall 
 
Vid första enkättillfället var två elever frånvarande p g a sjukdom och vid det andra tillfället 
var fem elever frånvarande, tre p g a sjukdom och två p g a ledighet. Vid tillfälle två ville inte 
en av eleverna fylla i fråga 14. Under övningarna var närvaron mycket hög, endast 1-2 elever 
vid enstaka tillfällen. Bortfallen har inte påverkat resultatet. 

Material 
 
Vi har använt oss av enkäter (bilaga 1) för att mäta hur eleverna uppfattat sin sociala 
kompetens. Eleverna har fått svara på dessa i början av praktikperioden och i slutet. Detta för 
att se om våra övningar har gett resultat i form av ökad medvetenhet om sin sociala 
kompetens. 
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Genomförande 
 
Under de första dagarna försökte vi lära känna eleverna, samtidigt som eleverna fick fylla i 
enkäten (bilaga 1). Vi genomförde enkätskrivningarna med en elev i taget i ett avskilt rum, 
detta för att kunna förklara frågorna närmare om eleven ej förstod dem. Runa Patel och Bo 
Davidsson kallar i sin bok Forskningsmetodikens grunder- Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning (1994) detta förfarande för enkät under ledning. Andra veckan 
var det påsklov, så vi valde att inte genomföra några övningar under den veckan, eftersom det 
inte var så många elever närvarande. Vi genomförde de olika övningarna (bilaga 2:1- 2:6) 
under resten av veckorna och gjorde observationer utifrån de kriterier vi tidigare nämnt i 
bakgrunden, hur eleverna fungerade i gruppen eller halvklassen, samt hur de klarade av att 
samarbeta. Hur vi genomförde övningarna beskrivs i bilagorna. Efter övningarna diskuterade 
vi vad vi uppmärksammat och skrev ned sammanfattningar i en loggbok. De observationer vi 
gjort under ett flertal raster och fritidstider var endast för att få en känsla för hur klassen 
fungerade ihop. Vi har under resultatdelen valt att ta upp det vi tyckte var relevant för vår 
undersökning. 
 

Tidsplan 
Vt. –01 Vi tog del av litteratur och utformade vårt PM. 
  
Ht. –01 Vi fortsatte med litteraturstudier och skrev vår bakgrund. 
  
Vt. –02 Vi planerade vår praktik och gjorde enkätfrågor (bilaga 1). Vi skrev brev till 

föräldrarna. 
 

V. 13 Lärde känna eleverna och personal. Barnen fick besvara enkäten ( bilaga 1) som 
vi gjort 

  
V. 14 Påsklov 
 
V. 15 Fortsatte med enkäterna. 
  
V. 16 Gjorde övningarna På zoo ( bilaga 2:1) i de indelade grupperna och Taxi ( bilaga 

2:2) i halvklass. 
 
V. 17 Fortsatte övningen Taxi  med andra halvan av klassen och övningarna Herren på 

täppan fast tvärtom ( bilaga 2:3) i halvklasser, samt påbörjade Repet ( bilaga 
2:4) och Kroppskontakt ( bilaga 2:5) i halvklasser. 

 
V. 18  Avslutade övningarna Repet  och Kroppskontakt  i halvklass.  
 
V. 19 Gjorde övningen Mitt namn, ditt namn (bilaga 2:6) med alla fyra grupper. 

Barnen fick besvara enkäten för andra gången.  
  
V. 20 – 21 Resultatbearbetning 
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Resultat 

Resultat av enkäter 
 
Vi redovisar enkäternas (bilaga 1) resultat i form av stapeldiagram, där vi jämför tillfälle ett 
med tillfälle två. Redovisningen av resultaten följer enkäternas uppbyggnad, d v s som 
frågornas ordning. Vid nollresultat visas ej någon markering. 
 
 
I diagram 1 redovisas i vilken utsträckning eleverna säger vad de tycker i klassen. 

0
1
2
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7
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9

10
11
12
13
14
15

Aldrig Ibland Ofta Alltid

Diagram 1. Hur ofta säger du vad du tycker bland dina 
klasskamrater?

Antal elever
Enkät  1

Enkät  2

 
Kommentar: I diagram 1 ser vi att det skett ökning av de som ibland säger vad de tycker med 
en elev vid svarsalternativet ibland. En minskning har skett vid övriga svarsalternativ med en 
till två elever. 
 
 
I diagram 2 redovisas elevernas sociala initiativförmåga. 
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Aldrig Ibland Ofta Alltid

Diagram 2. Hur ofta brukar du fråga om du får leka med dina 
klasskamrater?

Antal elever
Enkät 1
Enkät 2

 
Kommentar: I diagram 2 ser vi att det skett en ökning av de som ibland frågar om de får leka 
med sina klasskamrater vid svarsalternativet ibland med två elever. En märkbar minskning har 
skett vid svarsalternativ ofta med fem elever. En ökning har skett vid svarsalternativ alltid 
med en elev. En minskning har skett med vid svarsalternativ aldrig med en elev. 
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I diagram 3 redovisas elevernas sociala initiativförmåga. 
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Aldrig Ibland Ofta Alltid

Diagram 3. Hur ofta brukar du hitta på lekar tillsammans 
med dina klasskamrater?

Antal elever
Enkät 1
Enkät 2

 
Kommentar: I diagram 3 ser vi att det skett en ökning av de som aldrig hittar på lekar med 
sina klasskamrater med två elever. En minskning har skett vid de övriga svarsalternativen 
med en till två elever. 
 
 
I diagram 4 redovisas elevernas uppskattning om erhållen social uppskattning. 
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13
14
15

Aldrig Ibland Ofta Alltid

Diagram 4. Hur ofta får du beröm av dina klasskamrater när 
du gör någonting bra?

Antal elever
Enkät 1
Enkät 2

 
Kommentar: I diagram 4 ser vi att det skett en ökning av de som ibland får beröm av sina 
klasskamrater när de gör någonting bra med en elev. En minskning har skett vid 
svarsalternativen aldrig och alltid med två elever. I svarsalternativet ofta har det inte skett 
någon förändring. 
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I diagram 5 redovisas vilken omfattning eleverna ger social uppskattning. 
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11
12
13
14
15

Aldrig Ibland Ofta Alltid

Diagram 5. Hur ofta berömmer du dina klasskamrater när de 
gör någonting bra?

Antal elever
Enkät 1
Enkät 2

 
Kommentar: I diagram 5 ser vi att det skett en ökning med fyra elever av de som ibland 
berömmer sina klasskamrat när de gör någonting bra. Det har även skett en ökning vid 
svarsalternativet aldrig med en elev. Det har skett en märkbar minskning vid svarsalternativet 
ofta med fem elever. Även vid svarsalternativet alltid har det skett en minskning med tre 
elever. 
 
 
I diagram 6 redovisas elevernas uppfattning om omgivningens negativa reaktioner. 
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15

Aldrig Ibland Ofta Alltid

Diagram 6. Hur ofta skratter dina klasskamrater åt dig när du 
gör någonting fel?

Antal elever
Enkät 1
Enkät 2

 
Kommentar: I diagram 6 ser vi att det har skett en ökning av de som ibland får negativa 
reaktioner från omgivningen med en elev. Vid svarsalternativet alltid har det skett en ökning 
med en elev. Det har skett en märkbar minskning vid svarsalternativet aldrig med fem elever. 
Vid svarsalternativet ofta har det inte skett någon förändring. 
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I diagram 7 redovisas elevernas uppskattning om egna negativa reaktioner. 
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13
14
15

Aldrig Ibland Ofta Alltid

Diagram 7. Hur ofta skrattar du åt dina klasskamrater när de 
gör någonting fel?

Antal elever
Enkät 1
Enkät 2

 
Kommentar: I diagram 7 ser vi att det skett en minskning av de som aldrig skrattar åt sina 
klasskamrater när de gör någonting fel med sex elever. En ökning har skett vid 
svarsalternativen ibland och alltid med en till två elever. Vid svarsalternativet ofta har det inte 
skett någon förändring. 
 
 
I diagram 8 redovisas graden av utanförskap. 
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Aldrig Ibland Ofta Alltid

Diagram 8. Hur ofta känner du dig utanför bland dina 
klasskamrater?

Antal elever
Enkät 1
Enkät 2

 
Kommentar: I diagram 8 ser vi att det skett en ökning av de som alltid känner sig utanför 
bland sina klasskamrater med två elever. En minskning har skett vid svarsalternativet ofta 
med tre elever. En minskning har skett vid övriga svarsalternativ med en till två elever. 
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I diagram 9 redovisas elevernas uppfattning om klasskamraters utanförskap. 
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15

Aldrig Ibland Ofta Alltid

Diagram 9. Hur ofta tror du att dina klasskamrater känner sig 
utanför?

Antal elever
Enkät 1
Enkät 2

 
Kommentar: I diagram 9 ser vi att det skett en ökning av de som tror att deras klasskamrater 
aldrig känner sig utanför med två elever. En märkbar minskning har skett vid svarsalternativet 
ibland med fem elever. Vid de resterande svarsalternativen har det inte skett någon 
förändring. 
 
 
I diagram 10 redovisas elevernas umgängesvanor på fritids. 
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Aldrig Ibland Ofta Alltid

Diagram 10. Hur ofta umgås du med dina klasskamrater på 
fritids?

Antal elever
Enkät 1
Enkät 2

 
Kommentar: I diagram 10 ser vi att det skett en ökning av de som ofta umgås med sina 
klasskamrater på fritids med fyra elever. En märkbar minskning har skett vid svarsalternativ 
alltid med fyra elever. En minskning har skett vid svarsalternativen aldrig och ibland med en 
till två elever. 
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I diagram 11 redovisas elevernas umgängesvanor på rasten. 
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Aldrig Ibland Ofta Alltid

Diagram 11. Hur ofta umgås du med dina klasskamrater på 
rasten?

Antal elever
Enkät 1
Enkät 2

 
Kommentar: I diagram 11 ser vi att det skett en ökning av de som ofta umgås med sina 
klasskamrater på rasten med fyra elever. En minskning har skett vid svarsalternativ ibland 
med fem elever. Vid övriga svarsalternativ har det skett en minskning med en elev. 
 
 
I diagram 12 redovisas elevernas egna trivsel. 
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Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra

Diagram 12. Hur trivs du bland dina klasskamrater?

Antal elever
Enkät 1
Enkät 2

 
Kommentar: I diagram 12 ser vi att det skett en ökning av de som trivs mycket bra med sina 
klasskamrater med en elev. Vid övriga svarsalternativ har det skett en minskning med en elev. 
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I diagram 13 redovisas elevernas uppskattning om vad klasskamrater tycker om dem. 
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14
15

Mycket
dåligt

Dåligt Bra Mycket  bra

Diagram 13. Hur t ror du dina klasskamrater t rivs med 
dig?

Antal elever
Enkät  1

Enkät  2

 
Kommentar: I diagram 13 ser vi att det skett en minskning av de som tror att deras 
klasskamrater trivs bra med denne med tre elever. Vid svarsalternativ dåligt har det skett en 
minskning med en elev. Vid övriga svarsalternativ har det inte skett någon förändring. 
 
 

Resultat av observationer 
 
Av observationerna vid övningarna framgick att eleverna hade svårt att samarbeta, speciellt 
samarbetet mellan pojke och flicka. När de diskuterade under övningarna fanns det elever 
som var mer dominanta än andra i diskussionerna. De tog mer plats, de släppte inte fram de 
som uppvisade svårigheter att prata i grupp. De flesta hade stora svårigheter att lita på sin 
egen förmåga, de tog inte många initiativ. I de övningar vi exemplifierade utförandet, följde 
de vårt exempel och kom inte med många egna förslag. De hade även svårt att uttrycka sig 
positivt om varandra, om det inte var bästa kompisen. Snarare var tillmälen som ”idiot” och 
”knäppskalle” vanligt bland eleverna. Dock kunde vi se att eleverna efter övningen Mitt namn 
och ditt i större utsträckning bemödade sig att inte säga elaka saker om varandra. 
Observationerna under raster och fritidstid visade att de umgicks i grupper under rasterna. För 
det mesta umgicks pojkarna med varandra i små grupper och flickorna med varandra i små 
grupper. Undantag var det när det spelades någon form av lagspel, då eleverna umgicks med 
alla som ville vara med. På skolgården blandade sig eleverna med elever från andra klasser. 
Mot slutet av vår praktikperiod uppmärksammade vi dock att eleverna i klassen umgicks mer 
med varandra. 
 

Sammanfattning av resultat 
 
Det som framkommer av diagrammen är att vi har fått både positiva och negativa svar. Det vi 
ser är att eleverna trivs bättre i klassen i större utsträckning. Vi kan också se att eleverna 
känner sig mer utanför i klassen än tidigare. Det vi har uppmärksammat utifrån 
observationerna är att barnen har samarbetsproblem som kan leda till större problem. 
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Diskussion 
 
Syftet med vårt arbete var att studera olika pedagogiska aktiviteters betydelse för utveckling 
av elevers sociala kompetens. Metoden vi har använt oss av har som mål att utveckla 
elevernas trygghet i skolmiljön, känna tillit till sin förmåga och utveckla elevernas självkänsla 
såsom vi beskrivit dessa i bakgrunden. 

Reliabilitet och validitet 
 
Som grund för arbetet har vi tittat mycket på Wahlström (1993) och hennes metod för att 
stärka barngrupper. Hennes metod bygger på tidigare forskning inom ämnet, så därför anser vi 
den vara en bra metod för att komma fram till vårt syfte. I vår undersökning har vi valt att 
använda oss av enkäter med fyra fasta svarsalternativ där eleven kryssade för det 
svarsalternativ som stämde bäst. Detta valde vi för att det är lättare att jämföra och 
sammanställa fakta. Vi fann stöd för detta i boken Enkäten i praktiken. En handbok i 
enkätmetodik. (Ejlertsson 1996). Genomförande med eleverna som Patel och Davidsson 
(1994) skriver om tycker vi är ett bra sätt att arbeta med yngre elever då de behöver större 
handledning vid ifyllandet av enkäter. Vi tycker att enkäten som sådan har varit en 
genomförbar metod för att mäta om vi uppnått vårt syfte med övningarna. Vi kunde kanske ha 
använt fler och annorlunda svarsalternativ till enkäten, men det tycker vi skulle göra det 
onödigt svårt för eleverna. Med upprepningen av frågorna och svarsalternativen ville vi få 
eleverna att förstå frågorna bättre. Frågornas validitet gentemot syftet och de kriterier vi 
tidigare har nämnt i bakgrunden tycker vi stämmer bra. Reliabiliteten på enkätsvaren kan 
dock diskuteras på grund av: 
 

• Eleverna kan ha besvarat frågorna efter dagsformen. 
• Eftersom vi gjorde enkäterna med den enskilda eleven, så kan vi ha genomfört det på 

olika sätt, från gång till gång och därmed skapat olika förutsättningar för eleverna. 
• Att vi inte vet vad bortfallen skulle ha svarat vare sig vid enkättillfälle ett eller 

enkättillfälle två. 
• Att eleverna inte förstått frågan, och därför svarat slumpmässigt. 
• Eleverna blivit mer medvetna om hur de fungerar och uppträder gentemot varandra. 

 
Trots dessa riskfaktorer i mätningen, tycker vi att reliabiliteten på resultatet är godtagbar p g a 
att vi har använt oss av två olika mätinstrument, enkäten och ostrukturerade observationer. Vi 
har ej heller under enkätundersökningen märkt att eleverna missförstått frågorna. Om de i 
något fall verkat tveksamma har vi frågat om de har förstått frågorna. 
 
Vi tycker att de löpande observationerna på rast och fritidstid och den loggbok vi skrev vid 
dessa tillfällen har varit ett bra komplement till enkäterna. Vi har fått helhetsintryck av 
eleverna i klassen och hur de fungerar tillsammans utanför klassrummet. Observationerna vi 
gjorde under övningarna gjorde att vi såg hur eleverna betedde sig i en klassrumssituation. 
Observationernas reliabilitet anser vi vara hög, eftersom man gör iakttagelser som är 
medvetna och har ett speciellt syfte. 

Resultatdiskussion 
 
Resultatet från enkäten visar att vi överlag fått blandade och enligt oss oväntade resultat hos 
klassen. Vi var förberedda på att få ett mer positivt utfall från enkäterna. Dock visar frågorna 
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12 och 13 att den allmänna trivseln i klassen ökat. Vi tror att de kan bero på olika saker, som 
att vi med vår närvaro ökat antalet vuxna i och kring klassen. Det i sig själv kan skapa större 
trygghet för eleverna i klassen. Vi tror även våra övningar skapat ett mer positivt klimat. Som 
vi tidigare har nämnt i bakgrunden på sidan 3 (fig. 2) så anser vi att eleverna har avancerat i 
Maslows behovstrappa. Detta kan bero på att vi har arbetat kontinuerligt med eleverna med 
övningar som stärker de kriterier som vi tidigare nämnt i bakgrunden, elevernas självkänsla, 
tillit till sin egen förmåga och trygghet i skolmiljön. Av resultatet har vi utläst att eleverna tror 
att klasskamraterna i mindre utsträckning känner sig utanför. Vi har även sett att det skett en 
ökning med elever som känner sig utanför i klassen. Det kan bero på att eleverna har blivit 
mer medvetna om problemet och känner efter mer när de talar om sitt eget utanförskap, 
medan de ej tycker att andra upplever samma problem. 
 
Det är svårt att läsa av en exakt förändring eftersom vi haft olika bortfall mellan enkättillfälle 
ett och enkättillfälle två. En elev ville vid andra enkättillfället svara på fråga tretton; hur tror 
du dina klasskamrater trivs med dig? Detta tror vi kan ha att göra med att eleven upplevt sig 
som mer utanförunder tiden mellan våra enkättillfällen. Våra observationer tycker vi har stärkt 
resultatet från enkäterna. Vi uppmärksammade att eleverna umgicks mer med varandra. Detta 
tror vi beror på att våra övningar vi gjorde med eleverna fick resultatet  att det stärkte trivseln 
i klassen. Att vi efter övningen Mitt namn och ditt (bilaga 2:6) märkte en skillnad i hur 
eleverna tilltalade varandra tror vi beror på att vi under övningen och efter tog upp den saken 
och diskuterade med eleverna. Vi tror att vi skulle fått ett mer positivt resultat generellt sett 
om vi diskuterat mer med eleverna om vad vi anser social kompetens betyder.  
 
Vi anser att tiden för undersökningen har varit snålt tilltagen. Sju veckor är en för kort tid att 
märka en betydande förändring i klassen. 
 
Dessutom har vi under vår praktik märkt att det finns svåra problem i just den klassen som vi 
arbetade mot, och som behöver ett längre och djupare arbete för att lösa. Personalen hade just 
börjat med övningar som syftar till att stärka den sociala gemenskapen i klassen, men de hade 
inte kommit så långt i detta arbete. 

Fortsatt forskning 
 
Som fortsatt forskning skulle vi gärna spendera en längre period med eleverna och gå djupare 
in i vad social kompetens betyder för dem. Vi skulle också vilja genomföra fler övningar som 
har som mål att stärka deras sociala kompetens och använda oss av fler mätinstrument. 
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  Bilaga 1  

 

 
Enkät 

 
 
 
 
 

1. Hur ofta säger du vad du tycker bland dina klasskamrater? 
 
Aldrig             Ibland         Ofta      Alltid 
 
 

   

 
2. Hur ofta brukar du fråga om du får leka med dina klasskamrater? 
 
Aldrig             Ibland         Ofta      Alltid 
 
 

   

 
3. Hur ofta brukar du hitta på lekar tillsammans med dina 

klasskamrater? 
 
Aldrig             Ibland         Ofta      Alltid 
 
 

   

 
4. Hur ofta får du beröm av dina klasskamrater när du gör någonting 

bra? 
 
Aldrig             Ibland         Ofta      Alltid 
 
 

   

 
 



  Bilaga 1  

5. Hur ofta berömmer du dina klasskamrater när de gör någonting 
bra? 

 
Aldrig             Ibland         Ofta      Alltid 
 
 

   

 
6. Hur ofta skrattar dina klasskamrater åt dig när du gör något fel? 
 
Aldrig             Ibland         Ofta      Alltid 
 
 

   

 
7. Hur ofta skrattar du åt dina klasskamrater när de gör något fel? 
 
Aldrig             Ibland         Ofta      Alltid 
 
 

   

 
8. Hur ofta känner du dig utanför bland dina klasskamrater? 
 
Aldrig                 Ibland                  Ofta                    Alltid 
 
 

   

 
9. Hur ofta tror du att dina klasskamrater känner sig utanför? 
 
Aldrig                  Ibland                 Ofta                    Alltid 
 
 

   

 
 
 
 
 
 



  Bilaga 1  

10. Hur ofta umgås du med dina klasskamrater på fritids? 
 
Aldrig                  Ibland                 Ofta                    Alltid 
 
 

   

       
11. Hur ofta umgås du med dina klasskamrater på rasten? 
 
Aldrig                  Ibland                 Ofta                    Alltid 
 
 

   

 
 
12. Hur trivs du bland dina klasskamrater? 
 
Mycket dåligt      Dåligt                  Bra                      Mycket bra 
 
 

   

 
13. Hur tror du dina klasskamrater trivs med dig? 
 
Mycket dåligt      Dåligt                  Bra                      Mycket bra 
 
 

   

 
Tack för din medverkan! 

 



  Bilaga 2:1  

 
Övningar 
 
På zoo 
 
Barnen gör den här övningen i sina grupper på fyra personer. De börjar med att berätta om 
vilket djur de känner sig som i dag. Sedan när alla i gruppen har berättat om vilket djur de 
känner sig som så ska de rita det djur som de känner sig som. 
 
Mål: Att få barnen att känna samhörighet. 



  Bilaga 2:2  

 
Taxi 
 
Barnen gör den här övningen i halvklass. Sedan delar vi in dem tre och tre. Två av barnen i 
varje grupp gör en liten sits av sina händer och den tredje personen hoppar upp i taxin. De två 
som kör har en bindel för ögonen, eller om det är mindre barn så blundar de och deras 
passagerare ger dem direktiv vart de ska gå. Pröva först i ett rum utan hinder. Placera ut 
hinder, som passageraren får lotsa dem förbi. Det gäller att lita på varandra. Sedan diskuterar 
vi hur det kändes att vara den som styrde och hur det kändes att vara taxi. Det är viktigt att 
alla får prova på att vara den som styr. 
 
Mål: Att samarbeta, att lita på någon och att känna kroppskontakt. 



  Bilaga 2:3  

Herren på täppan fast tvärtom 
 
I den här övningen gäller det att få så många människor som möjligt att kunna stanna kvar på 
”täppan”. Det är en variant på leken ”Herren på täppan”. Alla ska hjälpas åt för att så många 
som möjligt ska kunna stanna på ”täppan”. Om man inte har en naturlig kulle så kan man 
använda en drickaback, stol eller lågt bord. 
 
Mål: Att samarbeta, att känna kroppskontakt, att ha roligt. 



  Bilaga 2:4  

Repet 
 
Bind samman ett rep till en cirkel. Lägg ner repet på golvet och låt barnen sätta sig runt och 
hålla tag i repet. Förklara att leken går ut på att alla samtidigt ska resa sig genom att hålla tag i 
repet. Om någon ramlar har gruppen förlorat. Räkna till tre och säg NU! Det är svårare än det 
låter. 
 
Mål: Att samarbeta, att känna sammanhållning 



  Bilaga 2:5  

Kroppskontakt 
 
Den här övningen går ut på att barnen ska få så många kroppsdelar att sitta ihop med 
varandra. Vi delar in barnen två och två, så får de dra varsin lapp som det står en kroppsdel 
på. Det kan t ex stå huvud och fot, då ska barnen sätta dessa kroppsdelar mot varandra och 
sedan stå kvar där. Sedan drar de varsin lapp till. Övningen är slut när barnen inte kan stå kvar 
som de gör längre. 
 
Mål: Att samarbeta, att känna samhörighet. 



  Bilaga 2:6  

Mitt namn, ditt namn 
 
Barnen samlas i sina grupper på fyra personer. De ska skriva sitt eget namn på ett papper 
vertikalt: 
L 
O 
T 
T 
A 
 
Sedan gäller det för barnen att hitta på positiva egenskaper om varandra. När de har gjort de 
på en person så skickar vi runt papperna, så att de får skriva på allas namn. 
 
Mål: Att uppskatta varandras personliga egenskaper, att känna respekt för andra och känna 
samhörighet. 



  Bilaga 3  

 
Hej föräldrar i klass 1! 

 
 
 
Vi är två blivande fritidspedagoger som kommer att göra vår slutpraktik 
här på Raketen under veckorna 13 – 19. Vårt examensarbete som vi 
arbetar med just nu, och som vi kommer att inrikta vår praktik på, 
handlar om social gemenskap. Vi vill se om det går att stärka 
gemenskapen i klassen med olika övningar och lekar. Vårt arbete med 
barnen kommer att resultera i en rapport där allt material givetvis 
behandlas konfidentiellt.  
 
Vi ser fram emot att arbeta med era barn och hoppas att de får med sig 
något som de har nytta av i framtiden. 
 
Om ni har några frågor eller kommentarer till oss kan ni höra av er till 
oss: 
 
Mats    Charlotte 
    
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Mats Eriksson   Charlotte Hemmingsson 
 

 
 
 




