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Syftet med detta utvecklingsarbete är att planera och genomföra olika övningar som 

har med EQ att göra, med en grupp barn i förskolan. Genom att göra detta vill vi lära 

oss mer om hur man kan arbeta praktiskt med EQ i en pedagogisk verksamhet. Syftet 

är även att fördjupa oss i vad begreppet EQ innebär. Vi gjorde en observation av en 

barngrupp, som sedan låg till grund för utformandet av våra aktiviteter. Studien hade 

en kvalitativ ansats. 

Vår utgångspunkt var att genomföra dessa aktiviteter, vilka behandlade de olika 

områdena inom EQ (social kompetens, empati, förmåga att hantera sina känslor, 

självkännedom och motivation). Barngruppen bestod av sex barn i åldrarna fyra till 

fem år och det praktiska arbetet sträckte sig över fem tillfällen. 

Efter genomförandet av veckan kom vi fram till att de övningar vi valt fungerade bra 

och att barnen var mycket engagerade i aktiviteterna. Vi upptäckte att både begreppet 

EQ och även de praktiska övningar vi valde, kan kopplas samman med den 

värdegrund läroplanen ger uttryck för. Därför tycker vi att det vi genomfört under 

detta utvecklingsarbete är motiverat att använda i förskolans planerade verksamhet. 

_______________________________________________                                  
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 1. Inledning  

I Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2006) står det att den 

pedagogiska verksamheten bland annat ska präglas av en värdegrund där omsorg och 

hänsyn till andra människor lyfts fram och synliggörs. Läroplanen uttrycker också 

vikten av att förskolan ger barnen förutsättningar att utveckla sin empatiska förmåga 

och ansvarskänsla, såväl som den sociala och kommunikativa kompetensen. I texten 

beskrivs det hur viktiga dessa förmågor är då vi idag lever i ett föränderligt 

informationssamhälle, och att det ingår i förskolans uppdrag att skapa de 

förutsättningar som behövs för att barnen ska klara sig bra i samhället som det ser ut 

idag . Vi anser att den emotionella och sociala fostran och utveckling som sker under 

barnets tid i förskolan är av största vikt. Om barnet missar eller väljer bort kunskaper 

i skolämnen som matematik, historia och fysik, går dessa att läsa upp vid senare 

tillfällen. Alternativt kan eleven klara sig utan dessa, beroende på vilken väg i livet 

barnet väljer. De sociala och emotionella kunskaperna går däremot inte att klara sig 

utan, då vårt samhälle bygger på interaktion och möten mellan människor. Ju yngre 

barnet är desto större vikt lägger styrdokumenten på pedagogens fostrande roll i 

emotionella och sociala sammanhang. Lärare ska vara en del av att forma framtidens 

samhällsmedborgare som ska driva utvecklingen framåt i samklang med andra. Då 

måste vi titta på hur vi ska ta oss an denna viktiga uppgift, och hur vi kan arbeta med 

dessa frågor i en planerad verksamhet.  

EQ, som är en förkortning av emotionell intelligenskvot, är ett begrepp vi stött på när 

vi börjat titta närmare på barns sociala och emotionella kompetenser. Inom 

begreppet ryms både social kompetens, empati, förmåga att hantera sina känslor, 

självkännedom och motivation, skriver Kimber (1999). Som blivande pedagoger 

känner vi ett stort engagemang och intresse för hur man kan arbeta praktiskt inom 

detta område.  Detta utgör bakgrunden till varför vi har valt att göra ett 

utvecklingsarbete där vi får möjlighet att arbeta konkret med aktiviteter kopplade till 

EQ i en barngrupp.  

 1.2 Syfte 

Syftet med detta utvecklingsarbete är att planera och genomföra olika övningar som 

har med EQ att göra, med en grupp barn i förskolan. Genom att göra detta vill vi lära 

oss mer om hur man kan arbeta praktiskt med EQ i en pedagogisk verksamhet. Syftet 

är även att fördjupa oss i vad begreppet EQ innebär. 
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 2. Litteratur - tidigare forskning 

För att skapa en teoretisk bakgrund till vårt arbete, kommer vi i detta kapitel att gå 

igenom vår valda litteratur.  

 2.1 Vad är EQ?  

Gottberg (2007) skriver att begreppet EQ (vår emotionella intelligenskvot) myntades 

av Peter Salovey och John Mayer som är forskare vid Yale University i USA. De 

definierar begreppet som en förmåga att uppleva känslor, att generera känslor och att 

göra känslor tillgängliga så att de kan vara en del av tänkandet. Goleman (1995) 

sammanfattar även han teorin om EQ som att ha ett fruktbart samarbete mellan 

tankar och känslor.  Enligt Kimber (1999) är EQ något som vi hela livet kan utveckla, 

medan IQ (vår intellektuella intelligenskvot), är något vi föds med och inte kan 

påverka i samma omfattning. Wennberg (2000) skriver att EQ är en förmåga att 

kunna förstå och läsa av våra egna känslor och kunna dra slutsatser av dessa, och 

därmed kunna göra detsamma när det gäller andra människors känslor. Kimber 

(2009) skriver att det är viktigt att skilja EQ från personlighetsdrag och talanger, som 

till exempel att vara godhjärtad eller bra på att uttrycka sig. Kimber (1999) delar upp 

begreppet EQ i fem områden vilka är social kompetens, empati, motivation, 

självkännedom och att hantera sina känslor. Hon menar att det inom varje område 

finns olika kompetenser, och att dessa går att lära in på samma sätt som vi kan lära 

oss andra språk eller att köra bil. Nedan följer en fördjupad beskrivning av dessa fem 

områden.  

Lillvist (2009) skriver att trots att begreppet social kompetens används så flitigt idag, 

är det väldigt svårt att ge en klar definition av vad det egentligen innebär. Hon menar 

att det i princip finns lika många idéer om vad begreppet står för som det finns 

människor. Ogden (2001) tar också upp svårigheten att definiera social kompetens. 

Han menar att kritikerna till begreppet kan påstå att det blivit ett ”modeord” som kan 

betyda allt och ingenting. Lillvist (2009) anser även att orsaken till att begreppet är 

så svårdefinierat är att det är så sammankopplat med många andra begrepp som rör 

barns utveckling. Hon menar att ett exempel på detta är att forskare visat på 

sambandet mellan social kompetens och känslomässig intelligens. Lillvist beskriver 

vidare hur begreppet är beroende av bland annat ålder och mognad, vilket innebär att 

hänsyn bör tas till barns förutsättningar när det gäller förväntningar på deras sociala 

kompetens. Kimber (1999) anser att social kompetens handlar om att kunna hantera 

sina känslor i relation till andra personer. Hon förklarar vidare att social kompetens 

även betyder att en individ klarar att läsa av och hantera olika former av sociala 

situationer. Lillvist (2009) menar även hon att social kompetens handlar om att i en 
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social situation kunna visa upp ett passande beteende, men vad det innebär ändras 

ständigt med förutsättningarna och de personer som samspelar.  

I Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2006) står det att förskolans 

verksamhet ska utveckla barns empatiska förmåga. Ogden (2001) skriver att empati 

är att kunna visa omtanke, respektera andras känslor och synpunkter. Författaren 

menar vidare att denna förmåga har två komponenter. En kognitiv som gör att en 

individ kan ta andras synvinklar, och en emotionell komponent, vilken gör att en 

person kan känna inlevelse med andra. Ogden menar vidare att empati är en förmåga 

som gör att vi kan ta hänsyn till andra i praktiken, att kunna berömma, lyssna på 

kompisar och att kunna uttrycka sina känslor på olika sätt. Goleman (1995) delar 

uppfattningen att empati är att kunna se olika människors uppfattningar som en 

tillgång. Även Kimber (1999) är av samma åsikt, att empati är en förmåga att förstå 

andra personers känslor och att kunna ta deras perspektiv. Hon menar också att 

empati är att kunna känna uppskattning för att andra kan känna annorlunda. Även 

Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2006) tar upp betydelsen av att 

respektera skillnader och vara öppen för andra människors uppfattningar. Ogden 

(2000) menar att förmågan att känna empati skiljer sig mellan individer på samma 

sätt som det kan skilja sig i intelligens (IQ). Han skriver vidare att alla kan utvecklas 

empatiskt utifrån sina förutsättningar, och att det vi ibland upplever som en 

avsaknad av empati hos barn kan vara att barnet inte har förståelsen att kunna 

aktivera empati.   

Kimber (1999) menar att motivation är ett område inom EQ som handlar om att låta 

våra känslor och vår inre motor styra oss mot våra mål. Motivation är enligt 

författaren även att utveckla vår förmåga att sträva efter en förbättring och att kunna 

ta initiativ. Hon anser även att individen måste kunna hantera det faktum att 

utdelningen kanske kommer först senare, även om vi stöter på frustration och 

motgångar på vägen dit. Hur denna hantering sker beror mycket på individens 

självkännedom som Goleman (1995) skriver om. Han menar att självkännedom 

innebär att ha utvecklat ett språk för att kunna beskriva och förstå sina känslor, och 

att kunna dra paralleller mellan tankar, känslor och handlingar. Även Kimber (1999) 

menar att självkännedom innebär en utvecklad förståelse och en medveten om sina 

känslor i nuet. Hon menar att denna förmåga är viktig när det gäller att fatta beslut. 

Hon skriver även att vår förmåga att hantera känslor är att ha en insikt i varför vi 

upplever olika sorters känslor och hur vi handlar utifrån det. Kimber anser att den 

medvetenheten hjälper oss att inte låta känslorna komma i vägen. Goleman (1995) 

beskriver självkontroll som en del av barns utveckling. Han ger även exempel på 

tecken som barn kan visa när de börjar ta kontroll över sina egna känslor, som att 

yngre barn klarar att vänta utan gnäll, att de istället börja diskutera och argumentera. 

Goleman kopplar ihop förmågan att kunna kontrollera sina känslor med empati. Han 
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menar att dessa två färdigheter ligger till grund för att skapa relationer – att kunna 

hantera även andras känslor. Gottberg (2007) anser att förmågan att hantera sina 

känslor och sin impulsivitet, är avgörande för hur individer fungerar i sociala 

situationer samt i problemhantering.  

Vem som helst kan bli arg – det är lätt. Men att bli arg på rätt person och lagom mycket, 

vid rätt tillfälle, av rätt anledning och på rätt sätt – det är inte lätt. (Aristoteles, 

Nichomakiska etiken)  

 2.2 Praktiskt arbete inom EQ 

”Det är via de jämnåriga vi lär oss vänskapens förutsättningar”  Terje Ogden (Nilsson. 

2000)  

Gottberg (2007) skriver att syftet med social och emotionell träning är att hjälpa barn 

att förstå och hantera sina och andras känslor. Kimber (2009) fördjupar sig i känslor 

i ett neurobiologiskt perspektiv. Angående förskoleåldern, tre till fem år, skriver hon 

att barnet utvecklar sitt språk så att det kan kommunicera med andra, men även föra 

en inre dialog med sig själv. Kimber menar att just den utvecklingen är viktig när det 

gäller många kompetenser, som att kontrollera sina känslor och hantera problem. 

Lillvist (2009) skriver om vikten av att arbeta med social kompetens redan i tidig 

ålder. Även Kimber (2009) argumenterar för betydelsen av att börja tidigt när det 

gäller arbete med EQ. Ogden (2000) förklarar att barn idag oftare har färre sociala 

relationer, och därför är sämre förberedda när de kommer till skolan än barn från 

tidigare generationer. Han menar att detta kan bero på att de har färre syskon än förr 

och att de spenderar mer tid vid dator och TV, vilket gör att de sociala lärtillfällena 

blir färre. Han lyfter skolans unika möjlighet att lära barn hur de kan klara av att 

fungera i heterogena miljöer. Ogden beskriver barns relationer med jämnåriga som 

en mycket stor del av barns sociala liv. Han anser att familjen är en sida av barns 

sociala utveckling, och att relationer med jämnåriga är en helt annan sida av 

socialiseringsprocessen.  

Kimber (2009) har utvecklat ett strukturerat arbetssätt i skola och förskola, i något 

hon kallar för livskunskap, vilket vi uppfattar är en synonym till EQ. Hennes program 

kallas SET, som är en förkortning av social och emotionell träning. Hon skriver att 

genom sin praktiska erfarenhet har hon dragit slutsatsen att det tar ca tre år innan 

det finns ett fungerande arbetssätt i en verksamhet. Kimber anser att det första året 

med denna typ av arbetssätt, vilket hon kallar SET, kan ses som ett övningsår. Hon 

menar att EQ går att dela upp i ett ostrukturerat arbete, alltså den sociala och 

emotionella utvecklingen hos barn och ungdomar som sker i princip hela tiden, och 

den planerade verksamheten. Författaren skriver att båda delar behövs och jämför 

detta med undervisning i svenska, som sker dels genom strukturerade lektioner, men 
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som också möts dagligen i form av tal och skrift. Även Gottberg (2007) förespråkar 

att arbeta strukturerat, att planera, schemalägga och genomföra verksamhet med EQ 

i fokus. Gottberg lyfter behovet av att ta upp frågor om livskunskap på schemalagd 

tid.  

Heikkilä och Friesendorff (2000) skriver om hur de med hjälp av specialpedagogen 

Birgitta Kimbers material, arbetat med gymnasieungdomar för att arbeta aktivt med 

livskunskap. De beskriver arbetet som ett sätt att stärka skolans värdegrund och att 

arbeta förebyggande. Även de här författarna tar upp frågan om ifall det behövs 

avsättas särskild tid till att arbeta med dessa frågor. De kommer fram till att det finns 

en risk att livskunskapen och värdegrundsarbetet går förlorad, på grund av tidbrist, 

om detta enbart ska integreras i ämnena. 

Kimber (2009) skriver att det som undervisas i livskunskap bör genomsyra all annan 

verksamhet, samt förhållningssättet som bedrivs mellan alla individer i 

skolan/förskolan där arbetssättet praktiseras. Hon betonar vikten av att på ett 

positivt sätt uppmärksamma när elever visar upp ett beteende som grundar sig på de 

värden EQ bygger på. Hon beskriver vidare i detalj hur pedagoger kan arbeta 

praktiskt, och att det är viktigt med tydlighet och rutiner så att eleverna vet vad som 

förväntas av dem. Ett exempel författaren ger är att ha tydliga rutiner för början och 

avslut av en verksamhet. När det gäller att ge instruktioner skriver Kimber att de ska 

inte ska vara långa och krångliga, och att som pedagog reflektera över att många barn 

inte klarar av att ta mer än en instruktion åt gången. Hon betonar också att det är 

viktigt att elever får chans att röra på sig under aktivitetens gång.  

 

 2.3 Lekens betydelse i barns socialisation 

Pramling-Samuelsson och Sheridan (2006) menar att leken som fenomen är svår att 

definiera, men att de flesta forskare inom detta område är överens om att det finns ett 

antal nyckelbegrepp som tillsammans på ett bra sätt kan gestalta leken. Författarna 

skriver att leken brukar beskrivas som lustfylld, frivillig, spontan, symbolisk och 

social, samt att den är engagerande och processinriktad. De skriver också att barn 

genom att leka utvecklar både kognitiva, motoriska, känslomässiga och sociala 

förmågor, och att det därför inte går att skilja barns lek och lärande åt. Med andra ord 

menar författarna, finner barnen i leken en vilja och lust att utforska och förstå sin 

omvärld och sig själva, och inhämtar därmed hela tiden nya kunskaper. Michélsen 

(2005) skriver att barns gemensamma lek kännetecknas av ett ihållande intresse och 

engagemang, och att den präglas av påhittighet och samförstånd. I Läroplan för 

förskolan (Utbildningsdepartementet, 2006) står det att leken är viktig för barns 

utveckling och lärande, och att den ska vara införlivad i den pedagogiska 

verksamheten. Vidare beskrivs det hur leken stimulerar barnets fantasi, inlevelse, 
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kommunikation, förmåga till symboliskt tänkande, samt förmåga att samarbeta och 

lösa problem. Det står också att barnet genom leken får möjlighet att uttrycka och 

bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.    

Som tidigare nämnts får barn möjlighet att genom lek bland annat utveckla sina 

sociala och känslomässiga förmågor, enligt Pramling-Samuelsson och Sheridan 

(2006). Författarna förklarar att det är i leken barn genom interaktion testar både sin 

egen och andras förmåga till kamratskap. I lek lär sig barn läsa av sociala koder och 

hantera starka känslor som glädje och ilska, de utvecklar även förmågan att 

kompromissa och känna empati, enligt författarna. De förklarar vidare att leken i sig 

motiverar barn att utveckla dessa kompetenser, eftersom barn strävar efter känslan 

av att ha flyt i sin lek, vilket innebär att den kan fortskrida och utvecklas.  

Både Pramling-Samuelsson och Sheridan (2006) samt Mauritzson och Säljö (2003) 

beskriver tre viktiga sociala lekregler för samspel, vilka är samförstånd, ömsesidighet 

och turtagande. Pramling-Samuelsson och Sheridan (2006) förtydligar de tre ovan 

nämnda begreppen, då de förklarar att samförstånd innebär att berörda parter i en 

lek förstår att de leker och vad de leker. Ömsesidighet förklarar författarna vidare, 

innebär att alla är jämställda i leken, och turtagande betyder att barn i lek har 

förmåga att turas om att bestämma och ta initiativ. Författarna understryker att det 

är en förutsättning att barn behärskar de sociala lekreglerna för att en lek ska kunna 

fungera på ett bra sätt.  

 2.4 Samspel – att lära tillsammans 

Mauritzson och Säljö (2003) använder benämningen socialisationsperspektiv när de 

på liknande sätt beskriver leken, och vilken betydelse den har i barns lärande i 

förskolan. Barns möjligheter att lära sig kommunicera och tillskansa sig erfarenheter 

av hur olika sociala sammanhang kan förstås och ramas in, är viktiga inslag i deras 

socialisation anser författarna. De skriver att barn genom att leka lär sig olika former 

av socialt samspel och hur de ska förhålla sig till de olika inramningar som finns i 

olika sociala situationer. Det handlar helt enkelt om regler, förklarar Mauritzson och 

Säljö vidare, och att barn genom interaktion i leken lär sig läsa av och förstå dessa 

och därmed tränar upp sin sociala kompetens.           

Michélsen (2005) förklarar begreppet socialisation lite närmare då hon skriver att det 

brukar användas för att beskriva den process, där vi som individer från det att vi är 

mycket små införlivar de normer och värderingar som finns i samhället och kulturen 

vi lever i. Michélsen använder begreppet för att beskriva det sociala samspelet mellan 

jämnåriga barn i förskolan, och hur barnen som individer blir påverkade av varandra. 

Men för att förtydliga väljer hon i detta sammanhang att benämna det som 

kamratsocialisation. Michélsen definierar begreppet genom att bryta ner det i fyra 
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delar vilka är, förmågan att ta andras perspektiv, att göra sig förstådd och samordna 

sig med kamrater, att kunna skapa gemensamma samspelsregler samt hur 

kamratskap påverkar ett barns självbild. Stensaasen och Sletta (2000) skriver att en 

av förutsättningarna för att samspel ska fungera på ett bra sätt, är att de som deltar i 

processen som samspelet utgör har sociala färdigheter. De menar att det är viktigt att 

skapa miljöer där utveckling av social kompetens främjas, eftersom vår förmåga att 

samspela med andra människor på ett positivt sätt, har avgörande betydelse hela livet 

igenom.  

Perspektivtagande är en förmåga barn får möjlighet att utveckla i samspel med sina 

kamrater, menar Michélsen (2005). Barn har olika perspektiv på vad som är rätt och 

fel förklarar hon vidare, och i mötet med varandra utmanas de att uppmärksamma 

och förhålla sig till andras perspektiv. Exempel på hur detta manifesterar sig i 

förskolans dagliga verksamhet, är enligt författaren de konfliktsituationer som ibland 

uppstår. Konflikter utgör dock viktiga lärtillfällen för barn menar Michélsen, där de 

får möjlighet att argumentera för sina ståndpunkter, men även lyssna till andras 

åsikter. Ett annat exempel författaren ger handlar om hur de yngsta barnen uttrycker 

perspektivtagande. Detta sker på ett mycket konkret sätt menar hon, ofta genom 

kroppslekar där barnen imiterar varandras rörelser och på så sätt tar den andres 

perspektiv. Mauritzson och Säljö (2003) skriver att det inom forskningen idag finns 

ett stort intresse för att undersöka barns förståelse av andra och hur de lär sig att 

utveckla sitt perspektivtagande. Lillvist (2009) berättar att samspel länge har varit 

föremål för forskares intresse, och att studier i hur sociala grupper påverkar den 

enskilda människan startades redan på 1930-talet. Pramling-Samuelsson och 

Sheridan (2006) skriver att vänskap är viktigt för människor, men att den endast kan 

växa och utvecklas genom vår förmåga att ta varandras perspektiv, vilket kräver att vi 

kan diskutera, förhandla och samarbeta med varandra. 

Ett barns förmåga att göra sig förstådd och samordna sig börjar utvecklas i mycket 

tidig ålder enligt Michélsen (2005). Hon berättar att barn genom samvaro stimuleras 

till att ständigt utveckla nya samspelsmönster, vilket visar sig i både deras lek och 

samtal med varandra. Exempel författaren ger är när barn i leken väntar in varandra, 

eller när de visar förståelse för att en kamrat inte förstår vad de vill, och därför blir 

extra tydliga i sina försök att förmedla budskapet. I diskussionen om samspelsregler 

förtydligar författaren att barn nödvändigtvis inte per automatik övertar vuxnas 

värderingar och normer för vad som är rätt och fel, istället skapar de egna regler och 

rutiner som de först provar i samspel med varandra. När Michélsen skriver om barns 

självbild framhåller hon de tidiga åren i förskolan som viktiga, då hon anser att det är 

där grunden läggs för hur barn även senare i livet kommer att uppleva sig själva. 

Kamrat-självbilden, som hon kallar den, växer fram i samspelet där barns sätt att 

bemöta varandra lämnar bestående avtryck hos dem som individer. Hon menar att 
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ett barn som oftast blir inkluderad i samvaron får en positiv självbild, precis som ett 

barn som oftast blir exkluderad får en negativ självbild.  

Som det har framgått av litteraturen är barns lek och samspel en naturlig del av deras 

utveckling inom EQ. Dessa begrepp, liksom de olika områdena inom EQ, går inte att 

separera ifrån varandra utan samverkar ständigt.  

 3 Metod 

Här presenterar vi de metoder och tillvägagångssätt vi använt oss av under 

utvecklingsarbetets gång. Detta för att läsaren ska få insyn i hur vi har tänkt och 

kunna göra en kritisk bedömning (Stukát 2005). 

 3.1 Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att göra en kvalitativ observation som datainsamlingsmetod, eftersom 

Stukát (2005) skriver att observation som metod brukar vara lämpligast för att se vad 

människor verkligen gör. Han förklarar vidare att genom observation kan både 

verbala och icke verbala beteenden synliggöras. Syftet har varit att studera en 

barngrupp så att vi utifrån det kan utveckla och planera aktiviteter som passar 

gruppen. När vi gjorde observationen valde vi att använda oss av en videokamera som 

verktyg för att fånga så mycket information som möjligt och för att ha möjlighet att gå 

tillbaka, reflektera över och utvärdera situationer som uppstod vid flera tillfällen. 

Detta tar Björndal (2005) upp som några av fördelarna med att observera med hjälp 

av videokamera. En nackdel var dock att eftersom det fanns så mycket och 

komprimerad information, blev det ibland överväldigande att ta till sig allt. För att 

försäkra oss om att få med tillräckligt material, som samtidigt skulle bli hanterbart 

för oss, gjorde vi observationen vid ett tillfälle under 45 minuter. Stukát (2005) 

skriver att observation kan vara en tidskrävande metod, samt att det är svårt att tyda 

individernas känslor och tankar, något vi upplevde under datainsamlingen. Björndal 

(2005) anser att en nackdel med att använda sig av videokamera kan vara att de 

observerade individerna blir nervösa. Vi tror dock inte att detta var något som 

påverkade vår observation nämnvärt. Vi valde att genomföra observationen under 

barnens fria lek för att på ett naturligt sätt kunna få en uppfattning om deras sociala 

samspel och relationer. Observationen gjorde vi inomhus på avdelningen för att 

begränsa utrymmet så att vi kunde följa dem. Vid observationstillfället hade den 

övriga barngruppen utomhusvistelse. 

Det vi har tittat på under uppspelningen har varit alla typer av kommunikation och 

samspel som vi kunde upptäcka på filmen. Vi valde medvetet att undersöka filmen ur 

ett helhetsperspektiv, där alla sociala och emotionella komponenter utgjorde en 

helhet. Eftersom vi valt att utvärdera observationen på ett brett plan, ville vi inte 
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använda oss av ett observationsschema. Stukát (2005) beskriver att den här typen av 

observation med fördel kan användas om fokus ligger på specifika händelser och 

beteenden. Detta tror vi hade begränsat oss i våra iakttagelser, då vi inte visste vad 

som skulle ske under observationen, och därför inte ville låsa oss till att enbart titta 

på vissa utvalda delar av samspel, kommunikation och händelser.  

Under arbetets gång har vi dokumenterat våra analyser genom att föra loggbok. Vi 

fördelade ansvaret mellan oss genom att vi skrev varannan dag under veckans gång.   

Efter varje tillfälle med barnen satte vi oss ner för att diskutera igenom hur det gått 

och reflektera över vad som hänt. Vi pratade då om vår egen roll som ledare och hur 

vi upplevde barnens mottagande av dagens övningar. 

Vi samlade även in information under det planerade utvecklingsarbetet. Barnen fick 

rita bilder varje dag som en del av en aktivitet. Dessa bilder använde vi oss av under 

arbetets gång, och de hjälpte oss att ha en överskådlig bild av aktiviteternas 

utveckling under veckan då vi genomförde vårt utvecklingsarbete. Bilderna samlades 

in efter varje tillfälle, strukturerades upp och låg till grund för en fortlöpande analys 

och diskussion.  

 3.2 Urval 

Vi valde att genomföra vårt utvecklingsarbete på en avdelning där barnens åldrar låg 

mellan tre till fem år. Detta då vi ville undersöka hur just denna åldersgrupps sociala 

och emotionella samspel och kompetenser inom EQ kan se ut. Förskolan valde vi ur 

ett närhetsperspektiv då den låg på en plats och ett avstånd som passade oss 

geografiskt sett.  

Innan vi började skickades ett missivbrev ut till barnens föräldrar (se bilaga 1). När 

det gäller val av barngruppen tänkte vi att den skulle representera olika typer av 

relationer mellan barnen. Vi ville också ha en jämn könsfördelning så att det inte blev 

en grupp med enbart flickor eller pojkar. Vi valde att ta med barn som låg nära i 

ålder, fyra till fem år, då vi ville ta reda på hur samspelet mellan jämnåriga barn kan 

se ut. Vi tog hjälp av en förskollärare på avdelningen som valde ut barn vilka själva 

ville vara med och där föräldrarna gett sitt tillstånd. Barngruppen hon valde ut bestod 

av sex barn varav fyra flickor och två pojkar. 

 3.3 Etiska principer 

Vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) 

ger uttryck för. Vi tog informationskravets regler i beaktande genom det missivbrev vi 

skickade ut innan utvecklingsarbetets start.  Då deltagarna var under 15 år, uppfyllde 

vi samtyckeskravet genom att samla in vårdnadshavarnas godkännande i form av 

deras namnunderskrifter. Vi skickade med en blankett i missivbrevet för detta 
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ändamål. Båda dessa krav har vi tagit hänsyn till då de inblandade fick ta del av sina 

rättigheter samt relevant information om vad som skulle ske. Vi förtydligade i 

missivbrevet att deltagandet var helt frivilligt och möjligt att avbryta när som helst, 

vilket även klargjordes för barnen. Vi har behandlat personuppgifter på ett sådant 

sätt som överensstämmer med konfidentialitetskravet. Detta innebär att vi 

respekterar tystnadsplikten, samt att alla uppgifter om de inblandade hanterats på ett 

sådant sätt att de inte går att identifiera eller spåra av utomstående. Genom att 

uppgifter och information endast har använts inom ramarna för detta arbete, har vi 

tagit hänsyn till nyttjandekravet.  

 4 Redovisning av genomförande av utvecklingsarbetet 

Här följer en beskrivning av det praktiska genomförandet av vårt utvecklingsarbete. 

 4.1 Planering 

Genom att läsa litteratur som har med EQ att göra, både praktiska handböcker för 

lärare men också forskningsbaserad litteratur, fick vi inspiration till vårt praktiska 

arbete. Vi började med att fördjupa oss i de delar av läroplanen för förskolan som 

hänvisar till vikten av att arbeta med barns sociala och emotionella utveckling, samt 

hur man ska arbeta med detta. Efter att ha tittat igenom litteratur som handlar om att 

arbeta praktiskt med det här området märkte vi att de flesta av författarna ansåg det 

önskvärt att använda sig av ett strukturerat arbetssätt som bygger på långsiktighet. 

På grund av tidsbrist var det inte möjligt för oss att arbeta med EQ i detta perspektiv. 

De förskolor vi har haft möjlighet att förlägga vårt arbete på arbetar heller inte med 

EQ på det här sättet, därför har vi valt att planera på ett annat sätt för att få in 

principerna litteraturen ger uttryck för i ett mer kortsiktigt perspektiv.  

i tyckte att det var viktigt att ha med de olika områdena inom EQ som Kimber (1999) 

ger uttryck för. Dessa områden (empati, social kompetens, att hantera sina känslor, 

motivation och självkännedom), var utgångspunkten för den planerade veckan och de 

olika aktiviteterna vi ville göra med gruppen. Vi utgick ifrån den observationen vi 

gjort när vi började planera för vilka övningar vi ansåg passa barngruppen. Vissa 

övningar är hämtade från Gottberg (2007). Vi har inte kopierat dem rakt av, utan de 

har mer eller mindre fungerat som inspiration till hur vi har utformat våra aktiviteter, 

så att de ska passa barngruppen och barnens ålder. Under vår planering blev det 

tydligt att vi fick anpassa en del av de övningar vi valt så att de skulle fungera utifrån 

de utvalda barnens ålder och utveckling. Ett par av aktiviteterna vi valt har vi själva 

utformat och grundar sig på tidigare erfarenheter vi gjort under vår utbildning. Alla 

aktiviteter vi bestämde oss för att använda har ett genomtänkt syfte och mål. Även då 

vi endast hade möjlighet att arbeta med barngruppen i en veckas tid, var det viktigt 

för oss att aktiviteterna i slutändan skull gagna både vår och barnens utveckling. Tre 
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av övningarna valde vi medvetet att ha med vid varje tillfälle för att skapa struktur 

och rutiner, vilket skapar en trygg inramning av aktiviteterna för barnen, enligt 

Kimber (2009). Den första av dem var ”här och nu” som gick ut på att inleda varje 

tillfälle med att ge alla en möjlighet att rita sin känsla för dagen. Detta gjordes på ett 

ark med ett tomt ansikte. Efteråt fick alla i tur och ordning prata om sin känsla och 

visa vad de ritat. Den andra övningen kallade vi för ”fötter” och upprepades vid varje 

avslut. Den gick ut på att vi till musik styrde gruppens fötter med egentillverkade 

fotsulor. Detta gjordes till musik och alla barn som ville fick chans att styra fötterna. 

Den tredje aktiviteten som vi hade med varje dag, var en avslutningsramsa. Utöver 

dessa hade vi en eller två nya övningar varje dag, vilka kunde vara 

värderingsövningar, rollspel och sagor.  

En sak vi bestämde oss för var att vid varje övning vara tydliga med att deltagandet 

var frivilligt och att om något barn inte ville eller kunde utföra en aktivitet eller prata 

behövde de inte det. Varje pass varade i ungefär en timme. Vi ville vara lyhörda för 

barnen och deras dagsform så att veckan skulle kännas positiv och spännande, men 

också utmana dem.  

Under planeringsskedet var vi noga med att varje tillfälle skulle vara flexibelt. Detta 

för att det skulle finnas utrymme för barnen att styra hur arbetet fortskred. Genom 

att planera för övningar som gick att förändra, ta bort och utveckla, skapade vi 

förutsättningar för ett flexibelt arbetsätt. Under veckans gång tog vi alltså hänsyn till 

barnens intresse och kompetenser så därför förändrades ständigt vår planering. Vår 

ursprungliga veckoplanering var mer abstrakt och innehöll många förslag på hur 

tillfällen kunde ta olika vägar. 

 4.2 Genomförande av utvecklingsarbetet  

 4.2.1 Dag ett  

Vi startade med att ha en kort presentation av oss själva. Vi satt runt ett bord så att 

alla kunde se varandra och få en chans att tala inför gruppen. Meningen var att skapa 

en ”vi-känsla” och att utmana barnen att tala inför gruppen. Vi fick en möjlighet att se 

hur barnen som individer hanterade denna situation och hade därmed något att 

jämföra med när vi försökte tydliggöra deras utveckling under veckan. Ett annat syfte 

med samtalsövningar är att skapa lärtillfällen där barn ges möjlighet att tala inför en 

grupp men även att lyssna på varandra.  

Efteråt fick alla vid bordet ett ark med ett tomt ansikte som var till för att vi skulle rita 

känslan som vi hade ”här och nu”. När vi ritat färdigt fick alla, i tur och ordning 

berätta om hur de kände sig just den dagen med hjälp av att visa upp sin teckning. 

Den här övningen gjorde vi varje dag och sedan samlade vi in alla teckningar vilka 



12 

 

fungerade som verktyg när det gällde dokumentation och reflektion för oss. Syftet 

med denna övning enligt Gottberg (2009), är att barnen får träna på att göra sig 

medvetna om sina känslor, samt sätta ord på dem. De blir även uppmärksammade på 

att vi alla kan känna oss olika till mods från dag till dag och att det är okay. Detta 

skapar en respekt och förståelse för andra människor och bidrar även till 

självkännedom. Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2006) beskriver 

ett mål som handlar om att utveckla barns öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, 

vilket vi tycker att ovan nämnda övningar syftar till.   

Vi gjorde även en värderingsövning som gick ut på att vi ställde olika frågor till 

barnen. Efter det fick de ställa sig på en plats som representerade det 

ställningstagandet de valde att göra som ett svar på frågan. Den här övningen kallas 

för ”ja-nej-kanske”. För att förtydliga hade vi tillverkat tre pappersark, ett grönt 

(positivt svar), ett rött (negativt svar) samt ett gult (neutralt svar) som barnen fick 

ställa sig vid/på. På arken ritade vi ansikten med glad, arg/ledsen och neutral mun 

för att uppgiften skulle vara extra tydlig. Inför övningen var vi noga med att förklara 

för barnen att det är okay att ändra åsikt och byta plats under aktivitetens gång samt 

att det inte finns några rätt eller fel. Syftet med detta enligt Gottberg (2009), var att 

barnen skulle få utveckla sin förmåga att bearbeta attityder och värderingar samt 

kommunikationsförmågan. Övningen hjälper även barnen att stärka sin självkänsla 

och ökar deras förståelse för att andra kan ha olika åsikter. 

Avslutningsvis gjorde vi en övning som vi kallar ”fötter”. Den gick ut på att sitta i en 

ring på golvet och med hjälp av egentillverkade fotsulor styra gruppens fötter till 

musik. Den som höll i fötterna var ledare och resten av barnen följde rörelsen. Alla 

barn som ville fick hålla i fötterna och styra, annars skickade man vidare till nästa 

kompis i ringen. Den här övningen återkom i slutet av varje pass. Vår tanke med den 

här övningen var att utveckla barnens färdigheter i att leda men även att låta sig 

ledas, som en variant av en följa-John-lek. Syftet vi hade var också att ha en lustfylld 

avslutning med musik och möjlighet till rörelse. Vi gjorde även en slutramsa för att 

tydligt markera avslut vid varje tillfälle.  

 4.2.2 Dag två 

På tisdagen inledde vi dagen med en kort samling då vi uppmärksammade varje barn, 

för att därefter göra här och nu- övningen. Efter det hade gjorde vi en typ av rollspel 

som vi kallade för ”stoppljuset”. Inför detta hade vi tillverkat ett eget stoppljus på ett 

stort, svart pappersark med markeringarna; röd (stopp), gul (stanna, tänk efter) och 

grön (kör). Vi inledde övningen genom att prata med barnen om vad man kan göra 

när man blir arg för att lugna ner sig. Vi spelade därefter upp tre olika 

konfliktsituationer för barnen som utgick från deras verklighet. En situation gick ut 

på att vi spelade upp vad som kan hända om man inte lyssnar och respekterar en 
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kompis i leken, vi började bråka om detta. Den andra situationen handlade om två 

kompisar, varav en fått en ny leksak i present och den andra tog denna leksak utan 

tillstånd, vilket resulterade i konflikt. En tredje situation gick ut på att vi låg på golvet 

och ritade, när den ena kom med nedsättande kommentarer om hur den andra 

ritade, varpå en argumentation uppstod. När barnen tyckte att situationen blev ”fel” 

fick de säga stopp (röd) och fundera över lösningar (gul). När de kommit fram till en 

bra lösning spelade vi upp den så att alla kände sig nöjda med utgången (grön). Syftet 

var att ge barnen konkreta verktyg för självkontroll, samt att de skulle få möjlighet att 

observera och reflektera över de konfliktsituationer vi spelade upp. Meningen var 

också att motivera barnen till att vilja hantera sina känslor, genom att illustrera hur 

detta kan leda till positiva utgångar. Vi avslutade dagen med fötter- övningen och 

avslutningsramsan. Denna övning tycker vi ger möjlighet att arbeta med de 

strävandemål som Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2006) 

uttrycker, när det gäller att utveckla barns förmåga att leva sig in i andra människors 

situation samt viljan att hjälpa andra. 

 4.2.3 Dag tre 

Onsdagen började på samma sätt med en kortare samling samt här och nu- övningen. 

Övningen vi förberett heter Välja station och här får barnen välja mellan två olika 

aktiviteter. På den ena stationen får barnen bygga ett hus i lego och på den andra är 

det meningen att de ska måla en skog på ett gemensamt pappersark. Turordningen 

att välja station lottades fram för att det skulle bli så rättvist som möjligt. Därefter 

skulle barnen genomföra den aktivitet de valt under cirka 30 minuter. Den här 

övningen ger barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att fatta beslut, göra egna val 

samt att kunna samarbeta i olika grupperingar. Dagen rundades av med fötterna och 

ramsan. 

 4.2.4 Dag fyra 

Även torsdagen startades med här och nu- övningen. Till den här dagens aktivitet 

hade vi skrivit en saga som hade med empati att göra. För att det skulle bli konkret 

för barnen tillverkade vi bilder i flanomaterial för att förtydliga och konkretisera de 

olika känslorna som sagan tog upp. Vi ställde också fram ett levande ljus i en liten 

lykta för att göra det mysigt under sagans gång, samt för att förtydliga sagans början 

(tända ljuset) och slut (släcka ljuset). Efter sagoläsningen ställde vi reflektionsfrågor 

till barnen för att fånga upp och utveckla deras tankar kring det vi läst. Vår tanke med 

sagan var att skapa en medvetenhet om att det kan finnas mer än en sanning, att 

kunna se saker ur andras perspektiv. Målet var även att utveckla barnens förmåga att 

känna empati. Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2006) beskriver 

att förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra 

människors situation, och att deras förmåga till empati och omtanke om andra ska 
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utvecklas. Vi avslutade dagens aktiviteter med att göra fötterna och 

avslutningsramsan. 

 4.2.5 Dag fem 

Sista dagen påbörjades på samma sätt som de föregående dagarna, för att sedan 

fortsätta med en lyssningsövning. Övningen gick ut på att vi, liksom på tisdagen, 

spelade upp en leksituation för barnen. Denna synliggjorde tydligt hur man inte ska 

uppföra sig när man ska lyssna på någon annan. Efter rollspelet fick barnen komma 

med förslag på hur man kunde hantera situationen på ett bättre sätt. För varje förslag 

som barnen kom med ritade vi en symbol och lade framför dem, för att sedan spela 

upp samma situation med deras förslag. Vi fortsatte med detta tills barnen blev helt 

nöjda med utgången. Syftet med den här övningen enligt Gottberg (2009), är att 

barnen ska få reflektera och samtala om vad en bra lyssnare är. Övningen tränar även 

barnens empatiska förmåga, samt hur man beter sig mot varandra om man vill vara 

en bra och lyssnande kompis. Barnen får också öva på att ingå och vara aktiva i 

gruppdiskussioner. För att dagen och veckan skulle avslutas på ett lustfyllt sätt fick de 

själva välja aktivitet. De valde att rita samtidigt som de lyssnade på musik, därefter 

blev det fötter och ramsa och vi tackade alla varandra för den här veckan. 

Vi avslutade veckan med att ha en liten samling där barnen fick möjlighet att berätta 

om hur de upplevt våra tillfällen. Vi samtalade även med en av avdelningens 

pedagoger om vår upplevelse av aktiviteterna.  Sedan reflekterade vi över den respons 

som getts av barnen, och hur arbetet kunde fortskrida i just den här barngruppen 

med de mest uppskattade övningarna.  

 5 Diskussion  

När vi bestämde oss för att göra det här utvecklingsarbetet ville vi ta reda på mer om 

barns samspel och sociala och emotionella utveckling, och hur detta kan främjas i den 

pedagogiska verksamheten i förskolan. Vi bestämde oss för att skriva om begreppen 

social kompetens och samspel. När vi började fördjupa oss i den litteratur vi valt, 

upptäckte vi att dessa endast utgjorde en begränsad del av det område vi var 

intresserade av. EQ var ett begrepp som dök upp i litteraturen och som gav en 

bredare definition av människors sociala och emotionella liv. Det blev en naturlig 

utveckling att istället fokusera på EQ i planeringen och genomförandet av vårt 

utvecklingsarbete. 

Ogden (2001) förklarar varför det är viktigt att arbeta med barns 

socialiseringsprocess, han menar att barn idag i större utsträckning är sämre rustade 

för det sociala livet, och de utmaningar de kommer att möta. Han skriver att den 

pedagogiska verksamheten ger stora förutsättningar för pedagoger att främja barns 
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sociala och emotionella utveckling, därför tycker vi att det är relevant att fördjupa oss 

i detta ämne. Vi tyckte oss se att barnen vi arbetade med var mycket intresserade av  

de här frågorna. Det märktes tydligt att de var nyfikna eftersom de ställde många 

frågor och var aktiva i momenten i övningarna. Utifrån detta tror vi att det finns ett 

stort behov och en stor vilja hos barn att delta i den här typen av planerad, 

pedagogisk verksamhet. Kimber (2009) menar att det är av största vikt att 

arbetssättet, när det gäller ämnet social och emotionell kompetens, ska genomsyra 

hela verksamheten. Vi håller med om detta då det inte gick att särskilja våra 

planerade övningar från den värdegrund förskolan representerade. Hon skriver 

vidare att det är viktigt att verksamheten består av en planerad och schemalagd del, 

som sträcker sig över ett långsiktigt perspektiv. Även om Kimber anser att det kan ta 

upp till tre år att få en fungerande verksamhet, upplevde vi ändå en tydlig positiv 

utveckling i vår barngrupp. Detta såg vi genom att gruppen blev tryggare för varje 

tillfälle som gick. Barn som knappt samspelade med varandra under observationen 

och i början av veckan, visade en vilja att umgås tillsammans och att samtala, leka 

och skratta tillsammans. Vi märkte också att barnens intresse och engagemang var 

stort, trots att vi enbart hade en vecka på oss. Även Gottberg (2007) menar att arbetet 

ska vara strukturerat och schemalagt. Dock anser båda författarna att det även ska 

finnas en del som är ostrukturerad, vilket innebär att den ska ingå i det dagliga, 

sociala livet på skolan/förskolan. Därför tyckte vi att det var viktigt att gestalta den 

värdegrund som läroplanen ger uttryck för i alla möten med barngruppen, både före, 

under och efter aktiviteterna vi genomförde. 

En del av planeringen var att vi ville skapa en tydlighet i vårt arbetssätt. Detta 

poängterar Kimber (2009), när hon konkret beskriver hur arbetet med EQ kan gå till. 

Det är viktigt förklarar hon vidare, att hålla instruktionerna tydliga, enkla och inte för 

långa. Vi upptäckte att det är viktigt att vara lyhörd för hur gruppen tar emot 

informationen. Detta tog vi hänsyn till både under planering och genomförande, och 

tittade mycket på hur olika individer i gruppen har olika utvecklade förmågor att 

fokusera vid längre stunder och ta till sig information. Ett exempel på hur vi arbetade 

under veckan är att vi alltid gav tydliga instruktioner till den närmast förekommande 

aktiviteten. Vi var också noga med att inte ge överflödig information som kunde 

förvirra för vissa individer i gruppen.  

I vår planering ville vi också skapa tydliga rutiner för gruppen när det gällde början 

och avslut. Detta för att barnen skulle få en känsla av trygghet och igenkännande när 

vi hade våra tillfällen. Att ha en tydlig struktur på det här sättet tar Kimber (2009) 

upp, då hon anser att det är viktigt att ha tydliga ramar i genomförandet av 

aktiviteter. För att uppnå just detta använde vi oss av övningen ”Här och nu” vid varje 

tillfälles början och övningen ”Fötter” och Ramsan vid tillfällenas slut. För oss blev 

det tydligt att detta sätt att rama in det pedagogiska arbetet med barnen gjorde dem 



16 

 

trygga, eftersom de visade att de kände igen övningarna och visste vad de skulle göra i 

högre grad allt eftersom veckan fortskred.  

Kimber (2009) understryker även barns rörelsebehov, och detta lade vi stor vikt vid 

när vi utformade våra övningar. Många av aktiviteterna gick ut på att barnen skulle 

röra på sig och använda sin kropp som ett verktyg, exempelvis till att förmedla sina 

känslor. Vi upplevde att barnen uppskattade rörelseinslag i aktiviteterna och att det 

hjälpte dem att hålla fokus och att känna glädje i det vi gjorde. Michélsen (2005) tar 

upp barns rörelse ur ett lek- och samspelsperspektiv. Hon menar att de yngsta 

barnen ofta, genom rörelse i leken imiterar varandra. I övningen som vi kallar 

”Fötter” får barnen göra en typ av rörelseimitation, som vi anser stärker gruppens 

samspel på ett lustfyllt sätt genom lek. Allt eftersom veckan gick såg vi att 

barngruppens delaktighet växte i övningen, och i slutet av veckan ville alla barn i 

gruppen vara med och leda och låta sig ledas, även de som till en början kände sig 

osäkra. Eftersom vi är av den åsikten att begreppen går i varandra, att lek, samspel 

och rörelse är delar av en och samma process, så var det naturligt för oss att arbeta 

utifrån det synsättet.  

Det var viktigt för oss att de övningar vi valde ut och tog fram hade syften som 

grundade sig i EQ och dess områden, samt från läroplanen. Aktiviteterna hade flera 

olika mål och vi ville få med så många olika aspekter som möjligt i vårt tidbegränsade 

arbete. Ett exempel på detta var våra övningar som grundade sig på rollspel. Dessa 

övningar heter ”Stoppljuset” och ”Lyssna på varandra-övning”. Här får vi med 

barnens empatiska utveckling genom att, som Ogden (2001) skriver, lära sig ta 

hänsyn till andra i praktiken. Goleman (1995) och Kimber (1999) är av den åsikten att 

empatisk utveckling är att lära sig se andras olikheter som en tillgång. Läroplan för 

förskolan (utbildningsdepartementet, 2006) tar också upp att de som verkar i 

förskolan ska utveckla barns förmåga att ta andras perspektiv och se andra 

människor som en tillgång. Detta är något som även Michélsen (2005) belyser. Vi 

tycker att rollspelsövningar lyfter fram detta genom att de på ett konkret sätt skapar 

möjlighet att spegla olika sociala situationer. Här får barnen ta ställning och 

interagera, de ges chans att ändra utgången av sceneriet genom att aktivt delta. Vi 

upplevde att den här typen av aktivitet var ett kraftfullt verktyg för att främja 

barngruppens perspektivtagande och därmed öka deras utveckling av sin empatiska 

förmåga. Vi upptäckte även att rollspelsövningar var ett bra sätt att träna barns 

utveckling av motivation. Kimber (1999) beskriver vikten av att sträva mot att ta 

initiativ och ha en vilja att förbättra situationer. Detta upplevde vi att barnen blev 

alltmer säkra på vartefter övningen fortskred. Stoppljuset- övningen har även enligt 

Gottberg (2006) som syfte att hjälpa barn träna upp sin förmåga att hantera sina 

känslor. Eftersom vi konkret kunde se hur övningen fick barnen att stanna upp, tänka 
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efter och hitta lösningar på konflikterna vi spelade upp, kunde vi dra slutsatsen att 

övningen verkligen fungerar i praktiken.  

Vi tyckte oss märka att en annan förmåga rollspelsövningar främjar är social 

kompetens. När barnen satt och diskuterade blev de så uppslukade att de inte tänkte 

på att de talade inför en grupp vilket gjorde dem säkrare som talare. Lillvist (2009) 

skriver att social kompetens delvis består av att kunna anpassa sitt beteende till olika 

sociala situationer, vilket vi tycker att den här rollspelsövningen främjar. Vi såg även 

att barn i rollspelsövningarna strävade efter att upptäcka gemensamma regler för 

samspel i sociala situationer. Detta är något Michélsen (2005) uppmärksammat i sin 

bok. Vi valde att spela upp olika situationer som handlade om barns lek, tagna ur 

barnens vardag så att de skulle kunna identifiera sig. Dessa leksituationer handlade 

om att vi bröt mot de outtalade samspelsreglerna som båda Pramling-Samuelsson 

och Sheridan (2006) samt Mauritzson och Säljö (2003) anger som viktiga för att 

barns samspel ska kunna fungera på ett bra sätt. Vi märkte att barnen reagerade 

kraftigt när dessa samspelsregler bröts i vårt rollspel, och att de kom med spontana 

inlägg med lösningar. Vi såg tydligt att övningarna gav barnen utmärkta lärtillfällen 

att stärka sin känsla för rätt och fel.  

Övningen som vi genomförde under dag ett, ”Ja-nej-kanske”, är en värderingsövning 

som till största delen grundar sig i självkännedom. Eftersom Goleman (1995) skriver 

att självkännedom är viktigt när det gäller att bli medveten om och förstå sina känslor 

samt koppla dem till sina handlingar, tänkte vi att det var bra att börja veckan med en 

sådan övning. Han beskriver även kopplingen mellan självkännedom och empati som 

grunden för att skapa fungerande relationer. Detta tyckte vi var relevant att ta hänsyn 

till i början av veckan, då en del av barnen i gruppen inte brukade umgås och leka så 

mycket i den ordinarie verksamheten. Eftersom övningen även syftade till att 

utveckla förmågan till ett perspektivtagande utifrån andra, tyckte vi att den kunde 

knytas ihop med barns samspel. Michélsen (2005) skriver att barn har olika synsätt 

och att i möten med jämnåriga blir det en utmaning att förstå och förhålla sig till 

andras perspektiv.  

Aktiviteterna som vi planerade och genomförde, hade som syfte och mål att främja 

barngruppens intresse och lärande inom EQ. Som Ogden (2000) skriver är EQ något 

som vi alla kan lära oss och utvecklas inom. Detta tycker vi oss ha sett flera konkreta 

exempel på under veckans olika övningar.  

 5.2 Avslutande reflektioner 

För oss har det här utvecklingsarbetet varit både roligt och lärorikt. Vi har känt att 

det har varit en stor förmån att få fördjupa oss både praktiskt och teoretiskt i hur det 

kan vara att arbeta med EQ i en barngrupp. Veckan då aktiviteterna ägde rum bjöd 
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mestadels på medgångar, men även på utmaningar. Eftersom den här barngruppen 

inte var van vid den typ av övningar vi genomförde, var det mycket spännande för oss 

att se vilken respons barnen skulle ge. Ett exempel på detta var under veckans första 

dag då vi gjorde övningen ”Ja-nej-kanske”. Vi var medvetna om att barngruppens 

konstellation var ny, samt att situationen de befann sig i var okänd. Trots att vi hade 

tagit hänsyn till dessa faktorer gick inte övningen riktigt som vi hade tänkt oss, då de 

flesta av barnen visade ett ointresse. De hade svårt att ta ställning till de frågor vi 

ställde och vi fick därför korta ner övningen. I efterhand tror vi detta berodde på att 

övningen var för svår, inte tillräckligt konkret och kanske var barnen något för unga 

för övningen. Vi tror dock inte att det berodde på att frågorna var för svåra eftersom 

vi anpassat dem efter barnen. Exempelvis kunde en fråga lyda som följer; tycker du 

om blodpudding? Däremot upptäckte vi senare i veckan att de rollspelsövningar, som 

vi trodde skulle bli en ännu större utmaning för dem, gick över förväntan. När vi 

spelade upp olika scenarier för dem var de synbart fokuserade, de hoppade snabbt in 

i handlingen, samtalade livligt och kom med bra förslag. Även om alla i gruppen inte 

var lika verbalt delaktiga uppfattade vi det som att alla var intresserade då de iakttog 

och lyssnade intensivt. Vårt samlade intryck efter veckan är att rollspel är ett mycket 

kraftfullt verktyg . Vi tror att anledningen till att dessa övningar gick över förväntan 

var att vi utgick från barnens erfarenhetsvärld och att övningarna var väldigt 

konkreta. Vi kopplar detta till vikten av att ta barns perspektiv i beaktande i planering 

av verksamhet, så att det vi presenterar till dem känns relevant och inte abstrakt.  

Detta tydliga arbetssätt var något vi även applicerade när vi genomförde 

sagoläsningen dag fyra. De flanobilder vi använde oss av under läsningen hjälpte till 

att fånga och behålla barnens uppmärksamhet och intresse. Utan dessa enkla bilder 

tror vi att sagan hade blivit mindre tydlig och därmed inte lika intressant för barnen. 

Under veckan lärde vi känna barnen allt bättre och vi kunde se hur de blev tryggare 

med både oss och gruppen. Ett exempel på detta är Här och nu-övningen som vi 

började med varje dag, och där barnen fick rita sin känsla i ett ansikte. För var dag 

som gick tog barnen ut svängarna mer och mer. Första dagarna ritade barnen bara 

glada ansikten, det tror vi beror på att de tolkade övningen som att det var detta som 

förväntades av dem. Under de sista dagarna uttryckte barnen dock på ett mer varierat 

sätt hur de kände den aktuella dagen. Exempelvis ritade ett av barnen huggtänder på 

sitt ansikte då han var på dåligt humör. Han beskrev sedan med hjälp av bilden hur 

han kände sig och blev i och med det bekräftad av oss andra. Ett annat exempel på 

gruppens utveckling var när vi under dag tre gjorde övningen Välja station. Vi 

diskuterade möjligheten att barnen skulle välja aktivitet beroende på vad deras 

kompisar valde, men så blev det inte. Barnen valde efter eget intresse och samarbetet 

flöt på mycket bra i båda grupperna. Både den här övningen och rollspelsövningarna 

påminde oss om hur lätt det är att som vuxen underskatta barns förmågor. 

Eftersom vi upplevde att litteraturen tryckte på vikten av att ha en tydlig början och 

ett tydligt avslut, anpassade vi veckans upplägg efter detta. Vi märkte att barnen 
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reagerade positivt när de efter ett par dagar började se ett mönster, eftersom de blev 

lugnare och mer harmoniska. Vi lade märke till att de kände en trygghet i att veta vad 

som skulle komma härnäst och de blev säkrare och säkrare i de återkommande 

situationerna. Vi drar slutsatsen att upprepning kan vara gynnsamt för att ge barnen 

en trygg plattform att bygga från. Vi tror att det är en av förutsättningarna för deras 

fortsatta utveckling och lärande.  

För oss är det viktigt att de lärsituationer vi skapat för barnen ska vara lustfyllda. Vi 

har därför i planering och genomförande av våra aktiviteter, hela tiden strävat efter 

att utgå från barnens perspektiv och att tillmötesgå deras behov. Lek och rörelse har 

genomsyrat alla aktiviteter, och vi kan i efterhand se hur detta har skapat en djupare 

dimension och en större behållning av veckan för barnen, och därför även för oss.  Vi 

har gjort många lärdomar under det här utvecklingsarbetet, vilka har givit oss ny 

insikt och förståelse för vad EQ är. Vi har även fått mycket praktisk erfarenhet och 

inspiration till hur vi kan arbeta med detta i förskolan. Vi anser att det är viktigt att 

utifrån de förutsättningar som finns, integrera utveckling av de olika områdena inom 

EQ hos barn i förskolan. Detta gäller både i den planerade, såväl som i den 

ostrukturerade verksamheten. Vi tolkar det som att de utvecklingsområden vi arbetat 

med, genom att fokusera på begreppet EQ, har en naturlig koppling med läroplanens 

värdegrund. Därför anser vi att det är relevant att lyfta begreppet EQ inom förskolans 

verksamhet, och att titta på de praktiska möjligheter som finns. De övningar vi 

arbetat med under utvecklingsarbetet tycker vi känns som bra och tydliga verktyg, 

vilka bidrar till lustfyllda lärtillfällen, både hos oss vuxna och hos de barn vi haft 

förmånen att arbeta med. Övningarna vi valde är bara ett axplock av allt det material 

som finns att tillgå och inspireras av som förskolepedagog.  

 5.2.1 Hur kan vi gå vidare? 

Eftersom detta utvecklingsarbete endast gjordes i en barngrupp så tycker vi att det 

vore intressant att göra om samma övningar i andra barngrupper med barn i samma 

ålder för att hitta likheter och skillnader.   

Det finns även många andra övningar som vi inte genomförde som vi hade velat göra 

med barngruppen. Vi har under veckans gång utvecklat en förståelse för hur viktigt 

det är att arbeta med EQ i ett långsiktigt och heltäckande perspektiv. Vi upplevde att 

vi enbart börjat skrapa på ytan av vad som är möjligt att åstadkomma med detta 

arbetsätt i en förskoleverksamhet.  

Ett förslag på vidareutveckling av just ”våra” övningar är att prova dessa i ett bredare 

åldersspann. Det skulle vara en intressant utmaning att vidareutveckla och anpassa 

dessa övningar till både äldre och yngre barngrupper.  
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Bilaga 1 

 

 

Hej! 

Vi är två studenter som går sista terminen på Lärarprogrammet vid Mälardalens högskola. 

Nu arbetar vi för fullt med vårt examensarbete som handlar om barns sociala kompetens 

och hur man främjar deras kompisrelationer. Vi har valt att göra detta på ett praktiskt sätt 

genom att planera och genomföra en temavecka med en grupp barn. Vi skulle vara 

tacksamma om vi får ”låna” era barn så att de kan hjälpa oss med vårt arbete.  

Vi skulle behöva observera barnen för att lära oss hur deras sociala liv på förskolan ser ut. 

Det bästa sättet för oss att samla information är att videofilma våra observationer. Vårt 

insamlade material kommer endast att användas som grund för vår uppsats och behandlas  

konfidentiellt. Barnen kommer att vara anonyma i uppsatsen. Deltagandet är helt frivilligt 

och kan avbrytas när som helst. 

Vi är tacksamma för ett snabbt svar från er och hoppas att detta ska bli ett lustfyllt 

lärtillfälle både för oss och era barn! 

 

Therese Qvist och Anna Jaeschke Israelsson  

Tel. nr: 0702828678, 0152 21438 

aje07002@student.mdh.se 

Handledare: Anne Lillvist 

Fil.Dr i psykologi 

Mälardalens högskola  
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Jag tillåter att mitt barn får delta   
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