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Syftet med arbetet var att barnen skulle bli medvetna om sina känslor och hur det påverkar deras 
handlande. Barnen fick därför arbeta med sina känslor för att de skulle bli medvetna om hur, var 
och varför de får dessa känslor. Tanken var även att barnen skulle försöka sätta sig in i andra 
individers perspektiv. Vi använde oss av aktionsforskning och det är en metod som innebär ett 
förändringsarbete. Barnen fick utföra några övningar som utgick från olika känslor, då gavs 
barnen möjlighet att reflektera över sina känslor. För att utveckla sin sociala kompetens fick 
barnen genomföra olika samarbetsövningar. Det visade sig att barnen inte hade fått möjligheten 
att öva på att utgå från sina känslor. Det har fått lära sig vad som är rätt och fel.  
 
 
_______________________________________________ 
Nyckelord: Empati, social och emotionell.  
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Inledning 
Vi bestämde oss för att titta lite närmare på hur de i förskolan och skolan arbetade 
med att träna barnens sociala och emotionella kompetens. Vi tycker att det är ett 
viktigt område då barnen befinner sig i olika former av gruppkonstellationer både i 
förskolan och i skolan. Ett sätt att arbeta med det är genom att stärka barnens 
självkänsla och självkännedom. Alla människor behöver stärka sin självkänsla och 
självkännedom. Lika viktigt som det är att ha förmågan att sätta sig in i andra 
individers perspektiv. I förskolan tränar de mer regelbundet med barnens sociala 
kompetens, genom att leka gruppstärkande lekar och samtala om hur de ska 
behandla varandra. Så som det såg ut i dagsläget var det inte alltid så att barnen fick 
möjlighet att sätta sig in i hur andra barn känner sig, i exempelvis konfliktsituationer, 
då blev det mer en tillrättavisning. Barnen var väl medvetna om vilka beteenden som 
var rätt och vilka som ansågs vara fel. När barnen ska träna sin emotionella 
kompetens handlar det om att kunna veta hur ”jag” själv känner och att kunna veta 
hur andra känner i samma situation. Det är också viktigt att visa barnen att en känsla 
aldrig är fel, utan det är handlingarna som känslorna leder till som inte alltid är de 
rätta. Det är dessa oönskade handlingar som barnen ska lära sig att hantera, genom 
att få kännedom om hur känslorna styr deras agerande. Arbetet som var synligt i 
skolan var att eleverna i början av terminen fick utföra några gruppstärkande lekar, 
annars tyckte lärarna att barnen har fått öva på att vara sociala i förskolan. Även där 
visade lärarna vad som ansågs vara ett lämpligt beteende, istället för att gå på djupet 
och samtala om barnens känslor. Vi anser att det alltid bör finnas tid till att öva den 
sociala och emotionella kompetensen, då det är viktiga komponenter hos en 
människa i ett demokratiskt samhälle. Barnen bör bli medvetna om att deras känslor 
styr deras handlande, samt att det går att förändra. Barnen får också en förståelse för 
hur de kan påverka andra individer i deras närhet. 

1. Målet till utvecklingsarbetet 
Målet med utvecklingsarbetet är att medvetandegöra barnens sociala handlande med 
hjälp av emotionell träning. 

2. Litteraturgenomgång 

2.1. Emotionell kompetens 

Gottberg (2007) beskriver hur det i människan pågår ständiga omedvetna processer 
som är olika emotioner. Hon hävdar att det är då vi blir medvetna om en emotion 
som en känsla uppstår. En medveten känsla är något som kan väljas om den ska 
ageras utifrån eller om den ska få passera. Webster-Stratton (2004) kallar det för 
emotionell styrning. Människan har en förmåga att med hjälp av tankereglering, 
språket och beteendeförändring påverka hur känslan uttrycks. I den sociala och 
emotionella träningen lär sig barnen hur de kan dra nytta av sina känslor och hur de 
ska hantera olika vardagssituationer. I träningen har språket en avgörande del då 
barnet med hjälp av det kan använda ord för att beskriva och bli medveten om sina 
känslor (Webster-Stratton, 2004; Gottberg, 2007). Det är viktigt att vara medveten 
om hur känslorna påverkar oss människor och veta hur vi agerar efter dem för att 
lära hur de ska hanteras. Därav belyser Gottberg (2007), Öhman (1996) och Webster-
Stratton (2004) att beteendet kan vara felaktigt men att känslan som leder till 
beteendet inte behöver vara felaktig. Däremot anser Öhman (1996) och Brodin och 
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Hylander (2002) att det är viktigt att utforska sitt känsloregister för att kunna känna 
igen sina och andras känslouttryck och att det i sin tur är av stor betydelse för 
empatiutvecklingen. Johansson och Johansson (2003) hävdar att lärarna förväntar 
att barnen lär sig att sätta sig in i hur andra barn känner i utsatta situationer, lärarna 
vill med andra ord att barnen ska känna empati för andra. Barnen kan även känna 
sympati för andra barn. Höjer (2007) 0ch Öhman (1996) påpekar att det är skillnad 
på empati och sympati. Empati är när en individ kan leva sig in i en känsloupplevelse, 
samt att kunna handla utifrån inlevelseförmågan och att kunna förändra situationen. 
Sympati är att kunna leva sig in i en annan individs upplevelse och att kunna förstå 
hur den andra känner. Läraren bör vara medveten om hur denne jobbar med dessa 
frågor så att det vid arbetstillfället inte uppstår andra känslor som inte är 
eftersträvansvärda just då (Johansson & Johansson, 2003). Öhman (1996) menar 
också att barnen bör få uttrycka, fundera över och samtala om känslor och hur 
känslor påverkar ens agerande. Medvetenheten av andra människors känslor kan 
även användas i andra syften än de goda, exempelvis som att hjälpa till och visa 
respekt för den utsatte, utan medvetenheten kan även användas för att skada och 
kränka den som gör sig blottad och utsatt (Johansson & Johansson, 2003). Inläsning 
av andras känslor ger kompetens för att fungera i sociala sammanhang (Brodin & 
Hylander, 2002). 

När barnet är osäkert på hur det ska känna i en situation finner barnet stöd i de 
vuxnas känslouttryck (Brodin & Hylander, 2008). Det går att säga att barnet gör en 
form av selektiv intoning då barnet begränsar vilka intryck den efterföljer utifrån 
egna tidigare erfarenheter. Det är de vuxnas förhållningssätt till barnen och 
verksamheten som begränsar barnens känslointryck. Barnens egna känslouttryck blir 
även nedtonade då de vill tillhöra en gemenskap. Gottberg (2007) menar att genom 
att arbeta med problemlösning gemensamt i en grupp, istället för enskilt, har barnen 
större möjlighet till att lära sig att reglera sitt beteende i olika vardagssituationer. 
Vygotskij hävdade att socialt samspel är det viktigaste för barns utveckling. Han 
ansåg att barn lär bättre tillsammans med andra barn som ligger före i utvecklingen 
(Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). 

2.2. Social kompetens 

Ett barn kan anpassa sig till den rådande sociala situation och där denne anses vara 
socialt kompetent utifrån, anser Pape (2001). Samtidigt kan samma barn som utsätts 
för en annan social situation, där det krävs andra sociala kunskaper, inte fungera i 
den sociala gemenskapen och då längre inte anses vara socialt kompetent. Bristerna 
som barnet då uppvisar i den sociala kompetensen beror på att barnet vistas i en 
annan miljö än den normala och inte känner till de sociala reglerna som råder. Brister 
i den sociala kompetensen hos barn behöver inte innebära att barnet inte känner till 
rådande sociala regler, utan att barnet i stället inte finner motivation eller på grund 
av känslomässiga reaktioner till dessa regler. Motivation handlar om att röra sig mot 
sitt valda mål. Men det valda målet kan styras av andras värderingar. Därför är det 
bra att känna till sina egna, för att motivationen ska vara ens egen (Gottberg, 2007). 
Möjligheterna till barnens sociala utveckling begränsas av hur de vuxna anpassar 
miljön i verksamheten och vilka ramar de sätter upp för barnens inflytande. Ogden 
(2003) poängterar att det som anses vara social kompetens är de vuxnas 
förväntningar på barnens beteende och att det kan strida mot vad barnet självt anser 
är social kompetens. Till en början handlar arbetet med social kompetens om att 
stärka det unika och speciella hos varje enskild individ. Samtidigt ska det läggas fokus 
på hur individens egenskaper kan användas i ett samspel med andra (Pape, 2001). På 
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liknande sätt anser Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) att 
imitationen ses som en viktig inlärningsfaktor, eftersom barn vill vara lika andra 
barn. På så vis sker det sociala lärandet av både medveten och omedveten imitation. 
Trots olika arbetssätt med att lära barnen att bli emotionella och sociala finns det 
inga garantier för att alla barn blir det. Alla är olika individer och fokuserar på olika 
saker i livet (Pape, 2001).  

God social kompetens kännetecknas genom: 

 Att kunna lyssna.  

 Visa respekt.  

 Kunna lösa konflikter.  

 Kunna uppmärksamma gruppnormer och sociala regler.  

 Kunna knyta sociala kontakter.  

 Ha en positiv självuppfattning.  

Barnet kan med hjälp av den sociala kompetensen förhålla och anpassa sig till andra 
personer (Gottberg, 2007; Ogden, 2003). Ogden (2003) påpekar att det finns en 
skillnad mellan att vara kompetent och att vara socialt kompetent. Han menar att du 
kan vara kompetent utan att visa det, men om du är socialt kompetent synliggörs det 
i ditt beteende i samspelet med andra. 

2.3. Samspel i utveckling 

Starka och självständiga individer är viktiga i ett samhälle, påpekar Williams, 
Sheridan och Pramling Samuelsson (2000), men i det demokratiska samhället måste 
individerna också kunna ta andras perspektiv och kunna samverka med andra. 
Författarna menar att den mest centrala frågan i utbildningsväsendet är barns 
samlärande. Om hur barn ska lära av varandra samtidigt som de utvecklar sin 
samarbetsförmåga. Barns olikheter ska ses som en tillgång. Piaget ansåg att barn i 
kommunikation med andra barn tvingas ta någon annans perspektiv. Han menade 
att barn lär av varandra eftersom de samtalar på en nivå som är lätt att förstå. Det är 
återkopplingen från kamraterna som förändrar barnens tankeprocess. Uppgifter som 
barnen kan lösa själva måste de tillsammans med andra lösa på ett annat sätt. Om 
barn ska utveckla sin förmåga att samarbeta måste barnen ges möjlighet att 
samarbeta i förskolan och skolan.  

Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) anser att i samarbetssituationer 
har det bland annat blivit synligt att de yngre barnen ger vika för de äldre och ofta är 
ett barn ledare. Om det förväntas att barn ska lära av varandra är det viktigt att se till 
de individuella och kulturella aspekter när barnen ska grupperas. Barn måste även få 
tid till att lära känna varandra för att det ska bli ett bra samarbete, annars läggs 
energin på att försöka komma överrens om vem som ska göra vad och det blir en 
tävling om vem som ska vara ledare. Flera studier visar att kamratsamverkan är 
nödvändiga för bland annat; barns förståelse av rätt och fel, deras självvärdering och 
deras förmåga att kommunicera. Öhman (1996) anser att individen kan ge uttryck för 
empati på olika sätt, ett av dessa är samarbetsförmåga. I samarbete krävs det att 
individen kan se olikheter som en tillgång, samt att förhandla om lämpliga lösningar.  

Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) beskriver sättet som barn 
förhåller sig mot varandra hör ihop med vuxnas värderingar och förhållningssätt. 
Öhman (1996) påpekar att våra värderingar och attityder kan bli ett hinder i arbetet 
att berika barnens känsloregister. Därför är det bra att veta om vilka signaler som en 
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själv sänder ut till omgivningen, då barnen ser läraren som en förebild. Williams, 
Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) menar att klassrumskulturen ger ett 
uttryck för: 

 Grundläggande idéer. 
 Uppfattningar. 

 Erfarenheter. 

 Handlingsmönster. 

 Värden och normer.  

Dessa, menar författarna, är både synliga och osynliga. Det synliga är sådant som kan 
observeras, exempelvis hur det är möblerat, hur det sociala samspelet är och hur 
makt och auktoritet är fördelat. Det osynliga är den så kallade dolda läroplanen, det 
vill säga normer, värderingar och förhållningssätt.  

2.4. Lärarens strategier 

Webster-Stratton (2004) anser att leken är ett effektivt sätt att främja relationer. 
Öhman (1996) påpekar att empati utvecklas i relationer, det är i samspel med andra 
som vi kan ta del av andras känslor. Webster-Stratton (2004) menar att relationen 
mellan lärare och elev i lekaktiviteter blir jämlik. Mycket av barns lärande sker genom 
leken och kan ses som en process som stärker lärandet.  

I leken kan barnen: 

 Testa idéer. 

 Ta risker. 

 Pröva en annorlunda roll. 

 Dela känslor och tankar samt. 

 Komma nära varandra.  

Det är viktigt att läraren sätter gränser och står för strukturen i lekfulla aktiviteter. 
Även Öhman (1996) anser att barnen utvecklas i leken, samt att de exempelvis i 
rollekar tar andra roller och lever sig in i dem utvecklar sin empatiska förmåga. 
Webster-Stratton (2004) påpekar att läraren ska se till att eleverna uppfattar skolan 
som lustfylld, en plats för delaktighet och växande. Skolan ska vara en plats där elever 
och lärare sätter värde på och litar på varandra. Elever behöver hjälp att lära sig att 
hantera sina känslor och läraren kan spela en avgörande roll. Läraren kan hjälpa 
eleverna att tänka annorlunda kring varför en händelse inträffat, samt hur den kan 
hanteras. Barnen bör även få lära sig lämpliga strategier för att hantera olika 
situationer och det är läraren som ska tillhandahålla dem. Det handlar även om att 
människor i barnens omgivning ska ge rätt respons på ett lämpligare beteende och 
vägledning i svåra situationer. Öhman (1996) håller med om att detta sätt att arbeta 
på stärker och utvecklar barnens empatiska förmåga. Williams, Sheridan och 
Pramling Samuelsson (2000) påpekar att läraren inte enbart ska ge barnen alternativ 
till att lösa problem, utan de anser att barnen ska ges verktyg för att argumentera, 
jämföra och förtydliga sina kunskaper och se kamratens perspektiv. Samtalet är också 
ett verktyg som läraren bör använda för att sätta sig in i hur barnen har förstått olika 
situationer, och då är det viktigt att även tala om känslor (Webster-Stratton, 2004). 
Öhman (1996) påpekar att samtalet är viktigt då alla kan uppleva samma situation 
olika. Samt att samtalet kan göra olikheterna synliga för barnen. Webster-Stratton 
(2004) hänvisar till att det finns en mängd olika program för hur det går att arbeta 
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med att stärka barnens sociala och emotionella sidor. Man kan använda sig av 
dockor, spela rollspel eller leka för att få barnen att sätta sig in olika situationer, samt 
för att försöka komma fram till olika lösningar. Öhman (1996) tycker att i arbetet 
med att stärka barnens empatiska förmåga ska göras konkret och begripligt. 

Webster-Stratton (2004) anser också att strategier för sociala problemlösningar tar 
tid att lära sig. Ingen lär sig det efter en genomgången kurs, det krävs en lång process. 
Vissa elever kan ha svårigheter med att läsa av de sociala tecknen. Men precis som i 
annan undervisning i skolan kan läraren uppmuntra och vägleda även dessa elever. 
Alla elever behöver träna sina sociala färdigheter, det är inte enbart vissa elever som 
behöver detta. Barnen kan i väldigt tidig ålder ha skapat en dålig självbild, ofta 
förstärks den när barnen börjar skolan. Det gäller för skolan att bryta denna trend 
och försöka skapa en samhörighet i klassen.  

2.5. Självkännedom och självkänsla 

Om man arbetar med att stärka barnens sociala och emotionella förmågor stärks 
barnens psykosociala hälsa och barnen vågar stå emot destruktiva kompistrycket, 
påpekar Gottberg (2007). På så vis kan barnen få bättre kontakt med varandra och 
inlärningsmiljön förbättras. Samtidigt som det stärker barnens självkänsla och 
självkännedom. Självkännedom handlar om att veta vad man själv känner och hur 
man kan hantera sina känslor. Alla känslor är tillåtna, men inte alla beteenden 
(Öhman, 1996). Därav bör det i arbetet markeras att det är skillnad på känslor och 
beteenden. Barnen behöver förstå vad de känner, kunna sätta ord på det, samt 
försöka förstå vad som utlöste känslan. Detta hjälper barnen att kunna agera rätt 
utifrån de rådande sociala reglerna (Pape, 2001). Självkänsla däremot handlar om det 
värde du sätter på dig själv, hävdar Gottberg (2007). Hon beskriver det som 
förmågan att uppskatta och tycka om sig själv för den man är. Social status, utseende 
och andra yttre faktorer har enligt henne ingen betydelse för vår självkänsla. Det är i 
samspel med andra som självkänslan grundas. Det som är avgörande är hur och om 
vi får bekräftelse, uppmuntran, kärlek och trygghet. Det är självkänslan som får oss 
att resa oss upp om vi faller och när vi drabbas av sorg, problem, konflikter, sjukdom 
och så vidare. Självkänslan kan påverkas positivt av motsatta händelser. Ogden 
(2003) menar att självkänsla är en viktig ingrediens i barnens sociala utveckling. Ett 
sätt att främja barnens självkänsla är enligt Höjer (2007) att arbeta med livskunskap. 
Kimber (2005) anser att livskunskap är något som ska genomsyra hela dagens 
aktiviteter i verksamheten. Den emotionella och sociala träningen är en del av 
livskunskapen och eleverna får lättare att stå emot grupptryck, veta vad man känner, 
kunna hantera sina känslor och andras. Eleverna lär sig att se och uppskatta likheter 
såväl som olikheter. Det kan ta flera år att få arbetet att fungera som man hade tänkt 
sig.  

2.6. Styrdokument för förskola och grundskolan 

I Lpfö 98 (Läroplanen för förskolan 98, Utbildningsdepartementet, 2011) står det 
skrivet att de som arbetar i förskolan ska utveckla barnens sociala 
handlingsberedskap. Barnen ska få uppmuntran till att känna empati för andra och 
därav få inlevelse i andras situation. I Lpfö 98 framhävs det att förskolan ska fungera 
som en social arena där barnen får möjligheten att utveckla social och 
kommunikativa kompetenser. Förskolan ska använda leken som på ett medvetet sätt 
då den ger möjligheter till bearbetning av barnets erfarenheter, känslor och 
upplevelser. I Lpfö 98 framskrivs det att arbetslaget ska arbeta för att barnens får 
stimulans för att kunna utreda missförstånd och konflikter. Förskolan ska enligt det 
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som står i Lpfö 98 sträva efter att barnen utvecklar sin identitet, självständighet, 
förmåga att fungera i grupp samt sin förmåga att förstå andras perspektiv. 
Arbetslaget ska fungera som stöd i barnens sociala utveckling. 

I Lgr11 (Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 
Utbildningsdepartementet, 2011) står det att skolan har som uppgift att låta varje elev 
finna sig själv och utifrån det kunna delta i samhällslivet genom sin egen förmåga. 
Det står även att varje elev ska skapa en trygg identitet som ska utvecklas 
tillsammans. Vilket innebär att kunna förstå och leva sig in i andras villkor och 
värderingar. I Lgr11 står det att undervisningen ska förbereda eleverna till ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. Som i sin tur ska utveckla förmågan att ta personligt 
ansvar. Eleverna ska förberedas att leva och verka i samhället. I Lgr11 står det att 
hälso- och livsfrågor ska uppmärksammas i undervisningen. De framskrivs i Lgr11 att 
det i huvudsak är i hemmet som elevernas personliga trygghet och självkänsla 
grundläggs, men att det även i skolan är ett viktigt arbetsområde. Under rubriken 
normer och värden i Lgr11 står det som skolans mål att eleverna ska kunna sätta sig 
in i andra personers situation och att det ska vilja handla med medmänniskors bästa 
för ögonen. Det står även att läraren ska lyfta och diskutera skiljaktiga värderingar, 
uppfattningar och problem.  

3. Metod 

3.1. Val av forskningsansats 

Det som styr valet av forskningsansats är vad det finns för bakgrund till att 
forskningen utförs (Bjørndal, 2005). Forskaren kan rikta in sig på att undersökas på 
ett kvalitativt vis eller ett kvantitativt vis. I kvalitativ datainsamlingsansats utgår 
forskaren från ett verklighetsförankrat problemområde där det finns en form av 
helhetssyn på sociala processer och sammanhang och den är bra för en småskalig 
forskning. Denscombe (2009) beskriver den kvalitativa forskningsansats som en mer 
flexibel forskningsansats vilket innebär att studien kan förändras utifrån vilken data 
som samlats in. Då olika forskare kan komma fram till olika slutsatser finns det ett 
större tolkningsutrymme i den kvalitativa forskningsansatsen. En nackdel som 
Denscombe anser med kvalitativ forskning är att den utgår från forskarens tolkningar 
och slutsatser, därav blir den svårare att tillämpa i andra liknande situationer än i 
den det är tänkt. En annan nackdel är att i insamlandet av data går det varken att 
tidsbestämma eller att styra deltagarna i forskningen. Den andra ansatsen är 
kvantitativ. I den kvantitativa forskningen har forskaren mer distans till 
datainsamlingen och tolkningen av resultatet. Då det utgår från mätningar, istället 
för förändra situation, och är mer styrd (Bjørndal, 2005). Den insamlade 
informationen kan lättare jämföras mellan olika människor och situationer, som då 
även blir lättare att analysera. Men de som medverkar i kvantitativ forskningsansats 
har inte samma frihet att uttrycka sig, som i kvalitativ forskningsansats, och det kan 
därför medföra att de medverkande inte känner igen sig i forskningen. Vi har valt att 
använda oss av kvalitativ forskningsansats då vi har arbetat i två olika grupper och 
åldrar. Vi ville även att alla medverkande skulle ge sitt perspektiv på forskningen för 
att den skulle bli mer trovärdig. 

3.2. Design 
Eftersom vi valde att arbete utifrån kvalitativ forskningsansats valdes det att arbeta 
med aktionsforskning som design. Aktionsforskning är förknippat med 
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förändringsarbete i den verkliga världen i ett småskaligt projektarbete. Forskningen 
riktas in på ett problemområde i den egna verksamheten. I aktionsforskningen är 
förändringsarbetet i fokus i stället för resultatet av forskningen. Det är meningen att 
efter en aktion så ska det finnas en bättre förståelse av problemet. Forskningen 
bygger på en form av återkopplingsfas, där resultatet kopplas samman med 
utgångsläget. Därav går det att påstå att processen för forskningen är cyklisk. Det 
viktiga i aktionsforskning är att det är en del av praktiken, det ska inte vara något 
utöver den vanliga dagsrutinen. Inom aktionsforskningen går det inte att genomföra 
ett förändringsarbete om inte deltagarna är aktiva i processen, då de delaktiga är 
medverkande i forskningen. Deltagarna deltar i forskningen som jämlikar och kan 
även vara de som tar initiativet till forskningsarbetet. Den delaktiges roll går att 
definieras som den som styr forskningen, det blir en riktning mot en demokratisk 
forskningsprocess (Denscombe, 2009). 

3.3. Urval 

Aktionsforskningen har delvis utförts på en förskola där deltagarna är 3-4 år gamla. 
Gruppen bestod av 10 barn. De valdes ut då det var de barn som vi fick tillgång till för 
att utföra sin forskning. En del av aktionsforskningen har även utförts på en skola där 
deltagarna går i årskurs 2. Gruppen bestod av 11 elever. De eleverna valdes då vi fick 
tillgång till den gruppen. Lärarna har utfört forskningen under den 
verksamhetsförlagda utbildningen.   

3.4. Forskningsmetoder  

Vi har för vårt arbete valt att använda oss av observationer, ljudinspelningar, enkät 
och loggböcker för att samla in material.  

Någon form av observation kan vara lämplig för att ta reda på vad människor faktiskt 
gör och inte bara vad de säger att de gör. Det räcker inte med svaren från intervjuer 
och enkäter, skälet är att människor av olika orsaker kan mer eller mindre medvetet 
ljuga. I observationer använder forskaren sig själv som mätinstrument och både 
verbalt samt icke verbalt beteende kan studeras. Att bara observera hela 
verksamheten är inte att rekommendera, uppmärksamheten bör riktas mot ett 
särskilt område. Observatörens roll kan vara mer eller mindre delaktig i 
verksamheten. Nackdelar med observation är att det är tidskrävande samt att det 
kräver väl genomtänkta metoder (Stukát, 2005). Bjørndal (2005) observationer kan 
registreras på olika sätt, bland annat genom anteckningar, bandspelare eller 
videokamera. Det viktigaste är att veta vad, hur och när det ska registreras. 
Informationen från observationerna kan registreras: under tiden, efter eller både och. 
En deltagande observatör kan lämpligtvis använda sig av en loggbok, där 
observatören efteråt kan skriva ner reflektioner av aktiviteten. En annan nackdel kan 
vara att observatören inte hinner med att anteckna allt som denna vill. Därför är det 
en fördel att så snart som möjligt efter observations tillfälle ta sig tid att reflektera 
över det som antecknats. 

Att använda sig av loggbok kan ses som en personlig utveckling och den personliga 
lärande synliggörs. Loggboken ska betraktas som ett privat dokument och kan med 
fördel föras av både lärare och elever, då dessa kan ge olika perspektiv på 
undervisningssituationer. Loggboken kan användas som ett verktyg för utvärdering 
av olika situationer. Den kan vara strukturerad på olika sätt, men den kan även vara 
ostrukturerad. En loggbok kan struktureras på en mängd olika sätt, det finns inget 
rätt eller fel. Hur den utformas bör utgå från det enskilda fallen (Bjørndal, 2005). 
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Vi valde att använda oss av ljudinspelningar i förskolan där barnen inte kunde skriva 
ner sina tankar och funderingar. Under de samtal som fördes med gruppen spelades 
allt in för att sedan efteråt transkriberas och bearbetas. Barnens var medvetna om att 
det de sa blev inspelat. Anledningen till att det valdes att göra ljudinspelningar var för 
att gå miste av så lite som möjligt av det barnen sa. Att göra anteckningar efteråt, som 
kunde ha varit ett annat alternativ, hade haft sina begränsningar i hur bra minnet är. 
Det som är en fördel med ljudinspelning är att det som sagts kan spelas upprepade 
gånger och det går att lyssna efter olika saker varje gång (Bjørndal, 2005). Nackdelen 
med ljudinspelning är att den endast fångar in de talade ordet, den fångar inte in den 
delen av kommunikationen som visar på kroppsspråket och vilken miljö 
kommunikationen sker i (Denscombe, 2009). 

Ett annat tillvägagångssätt för att samla in material var genom en enkät, som lärarna 
fick svara på. Vi ville använda oss av det för att få en bättre bild av situationen i 
verksamheterna. Bjørndal (2005) anser att en enkät ska uppfylla tre kriterier för att 
svaren ska bli så bra som möjligt: 

 Begreppen ska kunna uppfattas på ett tydligt sätt och inte kunna tolkas på 
flera olika sätt. 

 Informationen om det som forskaren söker efter ska framgå så tydligt som 
möjligt. 

 Det ska framgå hur svaren ska ges. 

Det finns olika sätt att utarbeta enkäter och vi har valt att formulera en enkät med 
öppna svarsalternativ. Fördelen med att använda denna form av enkät är att den som 
svarar kan utgå från sig själv och därav blir informationen mer innehållsrik. 
Nackdelen blir att det tar längre tid att behandla informationen och det blir svårare 
att jämföra svaren från enkäterna.  

3.5. Redogörelse för genomförande och databearbetning 
Innan genomförandet av aktionen gjordes en kartläggning, med hjälp av en enkät 
(Bilaga 2), hur utgångsläget såg ut i respektive verksamhet. Enkäten fick två lärare 
svara på för att vi skulle veta hur de hade arbetat innan med social och emotionell 
kompetens hos barnen. Utgångsläget kontrollerades också genom observationer av de 
olika grupperna. Observationerna utfördes genom att synliggöra hur lärarna arbetade 
och hur barn/elevgrupperna fungerade ihop. För att få en tydligare bild av lärarnas 
arbete fick de svara på en enkät där beskrivning av hur de arbetade efterfrågades. För 
att få med förskolebarnens tankar och funderingar under arbetets gång har 
ljudinspelningar av samtalen utförts och för att få med skolelevernas tankar och 
funderingar har de fått skriva i loggböcker som samlats in vid forskningens slut. Efter 
insamlandet av data har forskarna dragit slutsatser, tolkat situationen och jämfört 
data med tidigare forskning.  

3.6. Forskningsetiska principer 
I vårt arbete har vi tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna, som är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet har efterföljts genom att alla som har deltagit i arbetet har innan 
fått veta vad arbetet handlar om och fått veta att det är de själva som avgöra hur och 
om de vill delta i arbetet. Samtyckeskravet har tagits hänsyn till genom att 
deltagarna har fått avgöra om de vill delta och vi har även skicka ut brev till målsmän 
för att få deras samtycke till att barnen deltog i arbetet (Bilaga 1). Nästa 
forskningsetiska princip som det togs hänsyn till var konfidentialitetskravet då allt 
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material som samlats in som härrör deltagarna inte kan kopplas till dem. Allt som 
förekommer i arbetet om deltagarna redovisas på sådant vis att det inte går att 
identifiera dem, då vi använder andra namn och genom att inte skriva ut vilken 
förskola och skola vi utfört vårt arbete i. Den sista principen är nyttjandekravet, 
vilket innebär att all insamlad data endast kommer att användas i detta arbete och 
inte för andra ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

4. Processbeskrivning  

4.1. Aktionsforskning 1 
Aktionsforskningen ägde rum på en förskola belägen i Mellansverige på en av 
förskolans avdelningar. Där finns det 39 barn i åldrarna 3-5 år och det jobbar sex 
lärare på den avdelningen. Läraren befann sig där i fyra veckors tid. 
Aktionsforskningen utfördes tillsammans med en mindre grupp barn i åldrarna 3-4 
år. Gruppen arbetet utfördes med bestod av 10 barn, blandat med flickor och pojkar. 
Vid utförandet av aktionsforskningen var det enbart fyra barn som deltog vid varje 
tillfälle och det var olika barn som närvarade vid varje tillfälle. Det fanns endast två 
flickor som deltog vid varje tillfälle. Därav har det valts att följa de två flickornas 
respons i den fortsatta aktionen. I fortsättningen kommer dessa två flickor att kallas 
Lotta och Lisa. Innan aktionen påbörjades var det bestämt att observera hur barnens 
samarbete fungerade i gruppen. Innan de påbörjade observationerna fanns det en 
medvetenhet om att två avdelningar på förskolan hade slagits samman och att det 
hade bildats tre nya barngrupper som utförde aktiviteter tillsammans. Grupperna 
delades in efter ålder. På avdelningen fanns det 39 barn i åldrarna 3-5 år och dem 
hade enbart fungerat som en avdelning i en vecka innan aktionsforskningen 
påbörjades. Avdelningen är anpassad för en barngrupp (ungefär 20 barn) och lärarna 
ansåg att det nu blivit trångt med två barngrupper. Det blir dagligen konflikter 
mellan barnen. Det har tillkommit nya regler och rutiner för barnen som fortfarande 
inte var fastställda, de kunde med andra ord ändras från dag till dag, och lärarna 
visste inte hur de från det andra avdelningen arbetat tidigare. Information kom fram 
om att barnen från de olika avdelningarna inte tidigare hade arbetat tillsammans i 
någon större skala. Därav ansågs det att aktionen skulle präglas av att hjälpa barnen 
hitta varandra och kunna samarbeta och bli medvetna om varandras känslouttryck 
vid olika tillfällen. De två flickor som valdes att följa kom från början från samma 
avdelning på förskolan men en av dem hade nyligen börjat på förskolan. Den lärare 
som arbetar med de minsta barnen på avdelningen tyckte att detta var en aktion som 
passade den nya barngruppen. Hon sa att hon skulle fortsätta arbeta med barnens 
emotionella och sociala utveckling då hon anser att det är viktigt att de kan säga hur 
de känner i olika situationer och för att barnen ska lära sig att prata istället för att 
agera på ett olämpligt sätt. Läraren beskrev i enkäten (Bilaga 2) att de tidigare hade 
arbetat med barnens sociala kompetens i tema kompis, men att de var tvungna att 
påminna barnen om det nu när de slagit ihop två avdelningar.  

4.1.1. Samtalet 

I den introducerande aktionen fick barnen arbeta med känslan arg, då det hade 
observerats att barnen ofta uttryckte att de var arga på varandra och lärarna. De fick 
beskriva när de blev arga, samt vad som gjorde dem arga, och hur de såg ut när de var 
arga och hur de skulle behandla en kamrat som var arg. Det diskuterades även om 
hur en känsla känns och på vilket sätt det kan vara bra att veta hur kompisen känner. 
Lisa ansåg att hon inte blir arg när hon är på förskolan och Lotta sa att hon blir arg 
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men hon visste inte när. Under samtalet då den andra närvarande läraren påminner 
Lisa om en tidigare situation ändrar sig Lisa och säger att hon blir arg när hon måste 
städa. Sedan visade barnen hur de såg ut när de var arga. Det gjorde de genom att 
skrynkla ihop ansiktena och knyta nävarna. Lisa och Lotta visade även vad de gjorde 
när en kompis var arg och båda visade att de kramar om den som är arg tills personen 
blir glad igen.  

Vid det andra samtalet fick barnen diskutera känslan glad. Då lärdomen från det 
föregående samtalet var att barnen behövde lite hjälp att komma på exempel från 
dagarna de var på förskolan. Barnen och läraren pratade då om olika rutiner de hade 
på förskolan och vilka av dem som gjorde att de kände sig glada. När barnen pratade 
om att vara glada tog de gärna upp exempel hemifrån, och det hade inte varit lärarens 
tanke att de skulle göra det. Men det visade att det hade betydelse för barnen och 
planeringen ändrades under samtalet. Det hade också uppdagats att barnen tyckte att 
det var roligare att visa med ansiktsuttryck och med resten av kroppen för att visa 
känslouttrycken. Därför utfördes en sådan övning innan samtalet påbörjades, för att 
komma in i rätt känslostämning. 

Innan det tredje samtalet när läraren tar fram diktafonen, frågar Lotta vad de ska 
prata om idag. När hon får veta att de ska prata om att vara ledsen säger hon att hon 
inte är arg idag. Under samtalet vill barnen inte ha något längre samtal, utan de vill 
gå vidare till nästa aktivitet. Det som framkommer under samtalet är att Lisa och 
Lotta pratar om hur de känner när de är arga när de får höra känslan ledsen. När de 
blir tillfrågade hur de skulle agera om en kompis var ledsen säger Lisa (och några 
andra barn) att de skulle gå därifrån. 

4.1.2. Måla gubbe 

För att tydliggöra för de andra barnen i gruppen var det kändes när barnen blev 
exempelvis arga fick de rita sig själva och var på kroppen det kändes och de fick hjälp 
med att skriva upp vid sidan av vilken känsla det gällde och var på kroppen det var. 
Lisa och Lottas respons på arbetet var positiv och de pratade med varandra om var de 
kände när de var arga och det blev tydligt för dem att de kände nästan likadant. 
Flickorna frågade varje gång läraren skulle leda en aktivitet om de skulle få måla sina 
gubbar och de ville även efter genomförd aktivitet fortsätta med att rita nya gubbar 
som visade hur de kände. Barnen fick sätta upp sina gubbar på väggen och se 
skillnaderna i var de kände de olika känslorna. De fick även tillfälle att berätta för de 
andra barnen vad de hade gjort och förklara varför de ritat gubbarna. När de ritat den 
sista gubben som var ledsen säger Lotta att hon inte vet var hon känner när hon är 
ledsen för hon känner sig glad idag. Men hon ville ändå sätta upp sin teckning, utan 
att rita ut var hon kände sig ledsen. 

4.1.3. Gemenskapslekar  

Varje vecka avslutades med gemenskapslekar, där barnen fick använda sig av 
varandra för att föra leken vidare. Även läraren var delaktig i leken. Vid det första 
tillfället då barnen fick leka en gemenskapslek, var det meningen att se hur barnen 
från de olika avdelningarna lekte tillsammans. Barnen skulle kasta en boll till 
varandra och säga att kompisen duger och kompisen frågar därpå ”till vadå?” och får 
därefter ett uppdrag som denne ska utföra. Det visade sig att barnen hade roligt och 
ville inte avsluta aktiviteten. Lisa hade svårt att säga ramsan som hörde till leken, 
men försökte så gott hon kunde och var delaktig på sitt eget vis. Lotta hade till en 
början svårt att förstå hur leken gick till och ville inte börja (hon blev tillfrågad om 
hon ville börja), istället fick en av pojkarna börja leken. Efter ett par omgångar var 
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även Lotta delaktig i leken. Handledaren på förskolan tyckte att det var en bra lek och 
planerade för att utveckla den vidare. 

En annan gemenskapslek de lekte var en form av magnetlek där ett barn fick agera 
magnet och de andra fick säga en ramsa om att de gillade magneten. Anledningen till 
att barnen fick pröva på att leka denna lek var för att de skulle höra positiva ord från 
varandra samtidigt som de fick säga positiva saker till varandra. Både Lisa och Lotta 
tittade ner när det var deras tur att höra positiva ord om sig själva samtidigt som de 
gav ifrån sig ett leende.  

Den tredje veckan lekte de en lek där barnen skulle få träna på att samarbeta. Läraren 
började med att berätta att de skulle åka iväg ut i rymden i en raket till en annan 
planet. Läraren fortsatte med att berätta att de inte kunde åka ensamma utan de 
behövde ta med sig några fler. Läraren frågade barnen om det gick bra att andra 
följde med och det tyckte dem. De gick runt på avdelningen och varje rum blev något 
annat än det egentligen var. Ett rum blev exempelvis en polisstation. Där träffade de 
på en polis och de pratade om vad en polis gör och barnen berättade om egna 
erfarenheter de hade om poliser. Efter det frågade läraren om alla tyckte att polisen 
skulle få följa med och det tyckte barnen. Under resans gång träffade de på en 
brandman, lärare, doktor och mormor och morfar (farmor och farfar). Barnen tyckte 
att samtliga skulle få följa med. Hade något barn sagt att någon inte fick följa med 
hade barnen fått röstat och samtalat om varför de ansåg som de gjorde. Ett nästa steg 
i denna lek hade varit att barnen hade blivit tvungna att ta bort någon som inte fick 
följa med. Barnen tyckte att denna lek var rolig och ville gärna fortsätta leken ute på 
gården. Lisa ville under aktiviteten hålla min hand och hon var med i diskussionerna 
om de olika personerna, medans Lotta inte visade lika stort intresse till aktiviteten.  

Mot slutet av aktionsforskningen sitter läraren och Lotta och ett annat barn i 
pysselrummet. Det andra barnet tar tejpen som Lotta ville ha, då vänder hon säg mot 
läraren och säger ”Nu är jag arg fröken”. Efter det följde ett samtal om att kunna ha 
tålamod och vänta lite på det man vill ha. Läraren förklarade för henne att hon skulle 
få tejpen när det andra barnet var klar och det tydliggjorde även det andra barnet 
genom att upprepa det som blivit sagt.  

4.2. Aktionsforskning 2 
Aktionsforskningen ägde rum på en skola i Mellansverige och pågick i 4 veckor. 
Eleverna som medverkade går i årskurs2. Klassen består av 11 elever, 7 flickor och 4 
pojkar. Anledningen till att det är en så liten klass är för att klassläraren har en 
ansvarsklass som är åldersintegrerad, men undervisningen sker ålderssegregerat. 
Eleverna har inte alltid sina lektioner med den ansvariga klassläraren. Deras dagar är 
väldigt uppdelade. Eleverna har olika lektioner i olika klassrum, med olika lärare. 
Fritids på denna skola är också involverade i skolarbetet. Två dagar i veckan har 
eleverna långa pass som fritidspersonalen har ansvar för, tanken är att eleverna ska få 
arbeta mer praktiskt med det temat som de för tillfället arbetar teoretiskt med i 
klassrummet. Elevernas samarbete observerades i olika situationer under hela 
skoldagen. Det visade sig att elevernas samarbete varierade beroende på miljö och 
lärare. När eleverna var med fritidspedagogerna var de tillsammans med alla tvåor på 
hela skolan, då blev de ca 35 elever och två pedagoger. Det blev en ganska stökig 
grupp och samarbetsförmågan minskade. Möjligheten till samarbete fanns inte, det 
mesta skulle göras enskilt. Även i klassrummet var det mest enskilt arbete, vissa 
uppgifter fick det göra tillsammans om det fanns tid. Eleverna frågade ofta om de fick 
sitta bredvid varandra så att det kunde hjälpas åt, svaret de ofta fick av läraren var att 
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alla skulle sitta på sina bestämda platser. När eleverna skulle göra arbeten 
tillsammans var de ofta två och två, alltid samma par. Vid några tillfällen fick 
eleverna arbeta i grupper av tre, då blev en av eleverna utanför och tillförde inte så 
mycket till arbetet.  

I enkäten (Bilaga 2) som läraren fick svara på framgick det att hela skolan arbetar 
med ett mobbingprogram som kommunen har bestämt att alla skolar ska arbeta med. 
Det var ett relativt nystartat projekt, lärarna var indelade i olika arbetsgrupper och de 
gick på kurs tillsammans. Lärarna hade påbörjat det förebyggande arbete för att det 
inte ska uppstå mobbing. Det arbetet jag såg i klassrummet var att eleverna fick titta 
på filmer, som de sedan diskuterade i helklass. Filmerna belyste det felaktiga 
beteendet som kan styras av en känsla. Samt hur viktigt det är att prata om vad som 
styr handlandet i olika situationer, vikten av att samtal med varandra. Det är även 
tänkt att i framtiden ska det finnas en ”lekledare” på rasterna. Dennes arbetsuppgift 
ska vara att start olika lekar som eleverna kan delta i.  

Det som även var intressant var hur eleverna själva löste olika problem som kan 
uppstå i kamratrelationer, som också handlar om att kunna samverka med varandra. 
Samt att kunna se hur mina känslor påverkar mitt handlande. Eleverna ofta löste 
sådana problem med att hämta en vuxen. Det var även den lösningen eleverna gav 
under lektionspassen då frågan ställdes om vad eleverna kan göra när det uppstår 
problem.  

4.2.1. Fas 1- introduktion och känsla arg 

Tillvägagångssätt 

Läraren valde att presentera det tänkta utvecklingsarbetet för eleverna med att bjuda 
in dem i arbetet. Samt att förklara vikten av deras deltagande, för att kunna utföra 
arbetet. Även att allas tankar är lika värda och att det inte finns några rätt eller fel. 
Ingen behövde känna sig tvingad att delta. Det som var målet med utvecklingsarbetet 
var att eleverna skulle bli mer medveta om sina känslor och hur de agerar i olika 
situationer, även hur det kan påverka det sociala samarbetet.  

Den första känslan, arg, presenterades för eleverna. Känslan diskuterades i helgrupp, 
hur det kan kännas när man är arg, vad som gör en arg och vilka lösningar som kan 
finnas till den uppkomna känslan. Eleverna fick berätta om självupplevda situationer, 
som gruppen tillsammans försökte hitta alternativa lösningar till. Eleverna fick sedan 
arbeta i mindre grupper, uppgiften de fick var att skriva en saga till en bild. Bilden 
illustrerade en arg pojke i en viss situation. Sedan fick grupperna läsa upp sina sagor, 
som alla fick vara med och försöka få ett lyckligt slut till. Eleverna fick också en varsin 
loggbok, där de på första sidan skulle skriva något det var bra på och något som de 
kunde bli bättre på. Läraren hade klistrat in frågor om känslan arg som de fick svara 
på. Det sista eleverna fick göra var att utvärdera detta tillfälle och komma med förslag 
på hur nästa känsla skulle arbetas med. 

Syftet med uppgifterna 

Tanken var att eleverna skulle se att de själva kan lösa sådana konfliktsituationer, när 
de själva vet om sina känslor och när de ger uttryck för dem. Att känslor utvecklar en 
handling. Med sagorna var tanken att eleverna skulle sätta sig in i en annan persons 
perspektiv. Då kan eleverna lättare se hur de själva agerar i en liknande situation. 
Syftet med loggboksskrivandet var att alla eleverna skulle få möjlighet att svara på 
frågorna utifrån sig själva, efter att de fått en gemensam genomgång som kött på 
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benen. Elevernas delaktighet är viktig för att de ska känna sig viktiga och för att 
eleverna ska utveckla sina känslor, samt handlingar. Då måste de få välja arbetsätt. 

Elevernas respons 

Många elever uttryckte att de blir arga när man blir retad, när man slåss och när det 
inte blir som man tänkt sig. Ofta uttrycktes känslan fysiskt. Exempelvis när en elev 
blir knuffad av någon i matledet eller när eleven inte får vara med och spela fotboll på 
rasten. Lösningen på konflikterna var alltid att en vuxen kom dit och pratade med 
eleverna. Antingen hämtade någon av kompisarna en vuxen som var i närheten eller 
så såg den vuxna det och gick dit för att reda ut problemet. Eleverna saknade eget 
driv att försöka lösa det själva. Utifrån en observation från idrotten när eleverna 
skulle stå på led för att utföra ett hopp på en trampet, blev känslan arg synlig. Då var 
det en flicka som försökte tränga sig, för hon ville stå med sin kompis. Den pojken 
som hon skulle ställa sig framför blev arg och knuffade undan henne. Det slutade 
med att flickan gick därifrån och läraren fick komma för att lösa situationen. Fast att 
läraren inte hade sätt vad som hade hänt.  

4.2.2. Fas-2- känsla ledsen 

Tillvägagångssätt 

Läraren hade inför denna lektion tagit till sig av de förslagen som eleverna hade 
kommit med tillfället innan. För att visa att de är med och påverkar innehållet. 
Lektionen började med att återkoppla till föregående tillfälle och sedan visades en 
film som handlade om hur det känns att vara ledsen. Efteråt diskuterades filmen och 
eleverna fick tillfälle att koppla det till egna erfarenheter. Läraren hade förberett med 
olika fiktiva händelser där en känsla kan uppstå. Eleverna fick tre ”gubbar” som 
föreställde tre olika känslor, arg, glad och ledsen. Nu skulle de enskilt tänka sig in i 
händelsen som läraren läste upp och känna efter vilken känsla som stämde för dem i 
just den händelsen. Lektionen avslutades med att eleverna fick skriva i sina 
loggböcker. 

Syftet med uppgifterna 

Filmen var ett av elevernas förslag och ett bra alternativ istället för att läraren skulle 
stå för innehållet. Samt att filmen möjligtvis engagera eleverna att diskutera om den 
tänkta känslan och leder in dem på rätt spår. Uppgiften med de tre ”gubbarna” var för 
att visa eleverna hur en och samma händelse kan upplevas på olika sätt. Alla reagerar 
och känner olika. I loggboken får eleverna möjlighet att skriva sådant som de inte vill 
säga inför alla. Det är också ett verktyg för egen reflektion. Nu var det lite styrt vad 
läraren ville att det skulle reflektera över, eftersom det fanns färdiga frågor. Samtidigt 
fanns det utrymme för eget valfritt innehåll och för hur delaktiga/personliga de ville 
vara.  

Elevernas respons 

När eleverna kände sig ledsna handlade det ofta om att de var offer i situationer som 
gjorde dem arga. Eleverna kände sig ledsna när de blev retade eller när de inte fick 
vara med och leka med sina kompisar. Utifrån vad eleverna skrivit i sina loggböcker 
finns det en variation på hur de skulle agera om en kompis är ledsen. En del tyckte att 
den bästa lösningen är att hämta en vuxen som kan trösta kompisen. Några andra 
tyckte att de själva kunde trösta kompisen och fråga vad som hade hänt. Några få 
tyckte att man kunde göra både och. En händelse från observationerna: Tre elever 
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lekte tillsammans på rasten. Först lekte alla tre en gemensam lek, men efter ett tag 
började två av eleverna leka något annat. Den tredje eleven blev ledsen när denna 
kände sig utanför. De andra två eleverna gjorde flera försök för att bjuda in den tredje 
i leken.   

4.2.3. Fas-3- känsla glad 

Tillvägagångssätt 

Även denna lektion började vi med att återkoppla till föregående tillfälle och pratade 
om hur det hade känts efteråt. Läraren presenterade nästa känsla som var glad och 
det visades en film om den känslan. Filmen diskuterades och eleverna fick komma 
med egna händelser som gjort dem glada. Nu fick eleverna arbeta parvis. De fick i 
uppgift att skriva ner kompisens namn lodrätt på ett papper och sedan skulle de 
skriva ner bra/positiva saker om sin kompis. Det som var svårt var att komma på ord 
som började med eller hade en bokstav som fanns i kompisens namn. Sedan fick 
eleverna läsa upp för hela gruppen vad de hade skrivit om sin kompis. Eleverna fick 
även denna gång avsluta med att skriva i sina loggböcker.  

Syftet med uppgifterna 

Filmen ger eleverna möjligheten att tänka sig in i någon annans situation och det kan 
fånga elevernas intresse. Läraren valde att följa ett liknande arbetsätt i alla tillfällen 
för att ge eleverna en chans att på denna korta tid känna att det fanns en rödtråd 
genom arbetet. Att lektionerna byggde på varandra. Namnuppgiften var ett sätt att få 
eleverna att se sin kompis bra/positiva egenskaper. Kompisen fick en syn på vad 
andra ser som positiva egenskaper med en själv. Att eleverna fick läsa upp vad de 
skrivit var för att visa alla andra alla de positiva egenskaperna.  

Elevernas respons 

Under lektionstid förmedlade eleverna för läraren att de blev glada när de fick vara 
med sina kompisar och leka, samt när man får nya saker. Alla hade skrivit i sina 
loggböcker att de kan leka med någon som är glad. När någon annan är glad smittar 
det av sig. Uppgifter från ett observationstillfälle: Eleverna hade fått nya 
utomhusleksaker till skolan. Rasterna kändes mycket roligare för samtliga elever på 
skolan. Eleverna påpekade på klassrådet att det var det roligaste som hade hänt på 
länge, samt att det var något som de var väldigt rädda om så att inget skulle gå sönder 
eller försvinna. 

4.2.4. Fas-4- samarbete  

Tillvägagångssätt 

Lektionen började med att samtala om vad syftet varit med att arbeta med de olika 
känslorna. Även varför det kan vara bra att veta vilka känslor som leder till en viss 
handling i en viss situation. Därför fick eleverna nu göra en gruppuppgift. De fick 
arbeta i grupper av tre. De skulle tillsammans komma överrens om fem personer som 
skulle följa med dem till en ny planet, där det inte fanns något liv. Läraren hade med 
sig bilder på olika yrkesmän och andra viktiga personer i vardagen. Eleverna fick 
även komma med egna förslag på viktiga personer som de ville ha med på resan. 
Eleverna fick motivera för sina val. Grupperna fick sedan presentera sina val för 
resten av klassen. 

Syftet med uppgifterna 
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Det är bra att känna till vilka situationer som utlöser en viss känsla för att kunna bli 
en bättre samarbetspartner. Tanken med arbetet var att eleverna skulle bli bättre på 
att samarbeta genom att lära känna sig själva och vad de kan göra själva. Det var en 
samarbetsövning att komma överrens om vilka som skulle med på resan, då kan det 
vara bra att kunna hålla sina känslor i styr. Samtidigt som det kan vara bra att kunna 
lösa en situation när man kanske inte tycker lika, men att kunna göra det själva i 
gruppen. När grupperna fick presentera för varandra fick de se en variation av hur 
uppgiften kunde lösas, även likheterna.  

Elevernas respons 

Eleverna fick sällan arbeta tillsammans i skolan. Det mesta arbetet som eleverna 
utförde i skolan skedde enskilt. De tillfällen av samarbete som var synliga i 
klassrummet var när eleverna fick spela matematikspel. Det fick eleverna göra om det 
fanns tid över. Vid de tillfällen som eleverna spelade kom tävlingsinstinkterna fram 
hos eleverna. Det fanns inga krav på samarbete. Ibland kunde eleverna som satt 
bredvid varandra hjälpte varandra med att till exempel lösa en matematikuppgift i 
boken, innan de sedan tog hjälp av läraren. Det tre olika grupperna använde sig av 
liknande arbetssätt. I gruppen turades de om att välja någon av personerna som de 
ville ha med sig. Sedan fick den personen skriva en förklaring till varför just den 
personen fick åka med. När en av grupperna fick i uppgift att de var tvungna att ta 
bort en av de valda personerna, var de tvungna att försvara sitt val. Tillslut kom de 
gemensamt överrens om en som var tvungen att lämna resan. I en annan grupp valde 
en pojke att inte delta, på grund av att han inte tyckte att det var intressant. 

5. Analys och diskussion 

5.1. Emotionell kompetens 

Det som observerades på förskolan var att det finns behov av att hjälpa barnen i deras 
nya sociala situation. Barnen visade att de inte kunde uttrycka sina känslor på andra 
sätt än fysiska vid flera tillfällen. Därav visade det sig att barnen behövde strategier så 
att de skulle kunna hantera olika vardagssituationer och för att klara av det behöver 
barnen social och emotionell träning. Då sådan träning enligt Gottberg (2007) får 
barnen att förstå hur de påverkas av deras känslor och hur de agerar utifrån dem. I 
enkäten (Bilaga 2) till kartläggningen av aktionsforskningen uppdagades det att 
barnen dagligen kom i konflikt med varandra och att många lärare ansåg att ytan de 
befann sig på var för liten för så många barn. I de samtal som fördes med barnen 
visade det sig att de inte var vana vid att prata om sina känslor på ett sådant sätt med 
varandra. Språket är en viktig del i den sociala och emotionella träningen, då den 
enligt Gottberg (2007) och Webster-Stratton (2004) hjälper barnen att sätta ord på 
hur de känner vid olika situationer. När barnen fick samtala om sina känslor tog de 
ett litet steg i träningen mot att kunna beskriva och bli medvetna om sina känslor. 
När Lotta sa att hon blev arg för att ett annat barn tog tejpen som hon ville ha, visade 
hon på en medvetenhet och valde att berätta om sin känsla istället för att agera 
utifrån den. Vid det tillfället visade Lotta inget ”oönskat” beteende utan berättade 
enbart hur hon kände för situationen hon befanns sig i. Händelsen visar att även efter 
en kort tid av emotionell och social träning så ”ändras” barnens sätt att agera utifrån 
sina känslor.  

Ett beteende kan anses vara felaktig, samtidigt är aldrig känslan som ledde till 
beteendet aldrig fel, anser Gottberg (2007), Öhman (1996) och Webster-Stratton 



20 
 

(2004). Människan har rätt till sina känslor, det som kan förändras är handlingarna 
som känslorna leder till. Filmerna som eleverna i observationen fick se på belyste 
dessa felaktiga beteenden som en känsla kunde ge upphov till. I slutet av varje film 
fick de även se hur det kunde sluta om de medverkande bara förändrade sitt 
handlande. Efteråt fick de även diskutera om det som hänt och om eleverna förstod 
vad som förändrats. Men också att de skulle ges möjligheten att se till händelser som 
de själv varit med om och hur de kunde sluta bättre. Johansson och Johansson 
(2003) hävdar att det är precis det här som lärare förväntar sig utav eleverna, att 
eleverna ska kunna sätta sig in i andra människors situation. Vilket också är att 
kunna känna empati för andra. Syftet med detta utvecklingsarbete var att eleverna 
skulle lära känna sina känslor och att de skulle bli medvetna om sitt handlande. Samt 
att eleverna skulle kunna se från den andras perspektiv på händelser. Höjer (2007) 
och Öhman (1996) påpekar att det är skillnad på att känna sympati eller empati för 
någon. Sympati innebär att kunna förstå hur den andra känner. Utifrån loggböckerna 
blev det tydligt att eleverna hade lättare för att känna sympati för andra, att de kunde 
tycka synd om någon, samtidigt som deras lösning mestadels var att hämta en vuxen. 
Eleverna saknade det egna drivet att lösa problemet. Det fanns tillfällen när eleverna 
även visade på en empatiskförmåga. Ett observationstillfälle var när två flickor 
försökte få med den tredje i leken. Flickorna gjorde sina tappra försök att förändra 
lekarna/situationen för att den tredje skulle känna sig bättre. I arbetet med de olika 
känslorna fick eleverna diskutera och reflektera över vad som ger upphov till känslan, 
samt hur känslan kan få för agerande. Öhman (1996) och Brodin och Hylander 
(2002) anser att detta är viktigt, att utforska sitt känsloregister. Eleverna blir 
medvetna om sina känslor och hur känslan påverkar deras agerande, samt att det går 
att styra sitt handlande. I arbetet fick eleverna syn på att alla kan uttrycka sina 
känslor på olika sätt och att en händelse kan generera olika känslor hos alla. Det leder 
till att eleverna lättare kan läsa in andras känslor och enligt Johansson och 
Johansson (2003) är det en bra kompetens att ha för att fungera i ett socialt 
sammanhang.  

5.2. Social kompetens 
För barnen på förskolan hade det skapats en ny situation och det gjordes ändringar i 
miljön. Barnen uppvisade brister i den sociala kompetensen varje dag. Lärarna visade 
osäkerhet i sitt agerande och de hade inte arbetat ihop gemensamma regler och 
normer som skulle gälla. För många barn gällde det att anpassa sig till nya regler och 
det förekom att barnen reagerade negativt till dessa. Samtidigt som de vuxna visade 
tecken på att det fanns osäkerhet och ovilja till en del regler och normer imiterade 
några barn deras sätt att förhålla sig till den rådande situationen. När vi satt och 
samtalade om känslan ledsen beskrev barnen hur de skulle agera om en kompis var 
ledsen. Lisa sa, precis som några av de andra barnen i gruppen, att hon skulle gå 
därifrån. Hon visade inte på att hon skulle följa det som Gottberg (2007) och Ogden 
(2003) anser vara kännetecken på god social kompetens. Författarna beskriver bland 
annat social kompetens att kunna lyssna och visa respekt. Det valda arbetssättet gick 
ut på att stärka individen och synliggöra dennes känslouttryck samtidigt som det var 
en del av att barnen skulle se till varandras positiva sidor och förhoppningsvis 
påverka samspelet på ett positivt sätt. Precis så som Pape (2001) anser att arbetet 
med social kompetens ska fungera. 

I observationerna och i loggböckerna kom det fram att eleverna hämtade en lärare 
när de behövde hjälp med att lösa olika problem som kunde uppstå under skoldagen. 
I observationerna kom det även fram att lärarna framförde det som en lösning till 



21 
 

eleverna. Lärarna begränsar då eleverna för alternativa lösningar, anser Gottberg 
(2007). Motivationen till att själva lösa situationer som uppstår, det egna drivet, har 
inte fått plats att växa. Istället har eleverna fått en bild av att lärarna är de som kan 
stoppa och lösa ett problem. Tidigare forskning visar på att motivationen inte alltid 
behöver vara min egen, det kan styras av andras värderingar. Barns sociala utveckling 
begränsas av hur de vuxna tillåter barns inflytande både i miljön och delaktighet 
(Gottberg, 2007). Under arbetstillfällena fick eleverna öva på de olika sociala 
kompetenserna, som bland annat innefattar att lyssna, visa respekt och kunna lösa 
konflikter, som Gottberg (2007) och Ogden (2003) anser kännetecknar god social 
kompetens. Dessa kompetenser hjälper barnen att anpassa sig till andra personer i 
sin omgivning.  

5.3. Samspel i utveckling 
När barnen fick samtala och även då de satte upp sina målade gubbar på väggen och 
berättade för sina äldre kamrater vad de gjort fick barnen en möjlighet till att lära sig 
av varandra. Såsom Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) anser att 
barn utvecklar sin samarbetsförmåga. Barnen samtalade på deras nivå då de själva 
fick beskriva vad de gjort.  

Utifrån det som blev synligt i observationerna var att eleverna sällan gavs möjligheten 
att öva på samarbete i det dagliga arbetet i klassrummet. Samverkar med varandra 
gör eleverna dagligen så fort de ses, men det gavs inte chansen att göra det under 
strukturerade former. Det finns flera studier som visar på att kamratsamverkan är 
viktig för att barnen exempelvis ska kunna få en förståelse för rätt och fel, samt för 
deras förmåga att kommunicera med andra (Williams, Sheridan och Pramling 
Samuelsson, 2000). I samarbete krävs det att individen kan se allas olikheter som en 
tillgång och att individerna har förmågan att kunna förhandla om lämpliga strategier. 
Samarbetsförmåga är ett sätt att visa empati (Öhman, 1996). Övningen med att 
belysa olikheter för eleverna var ett sätt att visa hur en och samma situation kan 
upplevas olika. Responsen från loggböckerna och samtalen med eleverna visade en 
stor likhet på hur de kände inför olika situationer. Samtidigt som eleverna visade på 
olikheter på hur de hanterade en känslosituation. Arbetet med de olika känslorna 
innan den sista samarbetsövningen var för att eleverna skulle få möjligheten att få en 
bild av sig själv och kunna sätt sig in i andras perspektiv. Forskning visar på att 
eleverna ser sin lärare som förebild, därför måste läraren vara medveten om vilka 
signaler som denne sänder ut, hur klassrummet är organiserat och hur det sociala 
samspelet är (Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson, 2000). När eleverna i 
den fjärde fasen skulle samarbeta med varandra blev det synligt i deras sätt att lösa 
arbetet vilka signaler skolan sänder till dem. I skolan förväntas det att arbetet ska ske 
enskilt, det värderas högst.  

5.4. Lärarens strategier 
I förskolan är det nästan givet att allt ska utföras på ett lekfullt sätt och leken är enligt 
Webster-Stratton (2004) ett effektivt sätt att främja relationer. Därför var det en 
självklarhet att leken skulle fungera som ett verktyg för att hjälpa barnen i deras 
sociala träning. På förskolan där barnen var inne i en fas där de lärde känna de från 
den andra avdelningen var leken ett sätt för barnen att mötas och utveckla den 
empatiska förmågan. Att delta i de lekfulla aktiviteterna som lärare är viktigt enligt 
Öhman (1996) och Webster-Stratton (2004), det för att strukturera upp och sätta 
gränser. Det var anledningen till att läraren var delaktig i gemenskapslekarna, då 
barnen skulle se alla som deltagare och för att se till så att alla fick delta. Vid ett 
flertal tillfällen observerade läraren att Lisa eller Lotta hamnade i exempelvis en 
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konflikt med ett annat barn blev det tydligt att de behövde vägledning i hur de skulle 
kunna hantera en sådan. De behövde verktyg för att kunna ta den andres perspektiv 
och sätta sig in i den andres situation. Andra gånger kunde läraren observera att de 
löste situationen genom att själva ge efter och delta på det andra barnets villkor. Det 
är situationer som är viktiga att lyfta i samtalen med barnen i arbetet med deras 
sociala och emotionella träning. Enligt Öhman (1996) är det även viktigt att arbeta på 
ett sådant konkret och begripligt sätt för att stärka barnens empatiska förmåga. 

Vid konfliktsituationer saknade eleverna eget driv. Om det uppstod en situation där 
eleverna blev osams löste de det med att gå därifrån och hämta en vuxen. Den vuxna 
försökte då medla mellan parterna. Enligt forskning är det den vuxna som ska få 
eleverna att fundera över varför en händelse inträffat och hur den på bästa sätt kan 
hanteras (Webster-Stratton, 2004 & Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson, 
2000).  Ofta i dessa situationer kom läraren med en lösning, istället för att försöka 
vägleda och samtala om hur eleverna upplevt situationen. Samtalet är viktigt då det 
kan få eleverna att inse hur olika en situation kan upplevas, enligt Öhman (1996).  

5.5. Självkännedom och självkänsla 
I arbetet med att stärka barnens sociala och emotionella förmågor var syftet att 
barnen skulle veta hur de påverkas av deras känslor och lära sig att hantera dem för 
att barnen skulle skapa bättre kontakter till varandra. När barnen lär känna sig själva 
ökar deras självkännedom, vilket leder till att de kan hantera olika situationer som 
kan uppstå i kamratrelationer. I observationerna har vi sett att känslorna finns med 
hela tiden, det är en stor dela av de sociala relationerna, ofta är det känslorna som 
styr hur barnen beter sig. När vuxna har kommit för att hjälpa till i dessa situationer 
har de ofta handlat om rätt och fel. Istället för att prata om hur de olika parterna 
kände sig, vilka känslor som var inblandade. I aktionsforskningen har vi försökt 
hjälpa barnen att sätta ord för olika känslor och få dem att tänka efter när de känner 
olika känslor. Pape (2001) menar att barnen ska kunna sätta ord för det de känner 
och försöka förstå vad som fick dem att känna så leder till att barnen kan agera rätt 
utifrån rådande sociala regler. När barnen kan sätta ord för sina känslor och 
samspela med andra grundas självkänsla menar Gottberg (2007). Det i sin tur leder 
till att barnen själva kan lösa konfliktsituationer. När barnen inte får uttrycka sina 
känslor när de vuxna hjälper dem i olika situationer får de inte den bekräftelsen, 
uppmuntran och trygghet som krävs för att stärka självkänslan. I förskolan är det 
lättare att involvera livskunskap i de vardagliga rutinerna än i skolan där ämnena, 
exempelvis matematik, står i fokus. Livskunskap är något som tas i anspråk då det 
uppstår något som kräver att läraren agerar och tillrättavisar ”bråkiga” elever. 

5.6. Pedagogisk slutsats 

Den sociala och emotionella träningen syftade till att barnen skulle få verktyg för att 
reglera sina känslor och utveckla samspelsförmågan. Det räcker inte med att barnen 
blir tillrättavisade. De ska även bli medvetna om sina känslor och hur deras agerande 
påverkar deras handlande. Det är också viktigt att tydliggöra hur barnens agerande 
påverkar de andra barnen, samtidigt som barnen får kännedom om hur de andra 
känner utifrån deras perspektiv. Utifrån responsen från barnen var de vana vid att få 
veta hur de skulle agera rätt, men det var ingen som visade hänsyn för deras känslor. 
Barnen saknade förmågan att sätta sig in i hur andra barn känner sig i olika 
situationer. I ett demokratiskt samhälle är det nödvändigt att veta hur andra 
individer påverkas utav ens handlande och känslor. Samt hur olika situationer ska 
hanteras. Barnen saknade ofta eget driv för att lösa olika konfliktsituationer, istället 
hämtade barnen en lärare som fick lösa konflikten. Läraren bör istället ge barnen 
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verktyg för att lösa konflikten på egen hand. Även att belysa på vilket sätt olikheter 
kan ses som en tillgång och hur viktigt det är att lyssna på varandra. I både 
läroplanen för förskolan, lpfö98 (utbildningsdepartementet, 2011) och i läroplanen 
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, lgr11 
(Utbildningsdepartementet, 2011) framskrivs vikten av att lärare ska se till att barnen 
får möjligheten att reda ut och lösa missförstånd och konflikter. Barnen ska också 
lära sig att leva i ett demokratiskt samhälle, som innebär att kunna se andra 
människors värde. Samtidigt som de ska bli medvetna om sina egna känslor och 
därifrån kunna bygga en starkare självbild. Utifrån responsen från barnen visade de 
att de tog till sig utav arbetet och att arbetet startade ett nytt tänkande hos barnen. 
När exempelvis Lotta istället för att låta känslan styra hennes handlande valde att 
prata om hur hon kände. Lottas sätt att visa på en medvetenhet om en känsla visade 
att det går att påbörja arbetet i tidiga åldrar. Barnen lärde sig att sätta ord på sina 
känslor, samtidigt som de blev mer medvetna om varför dessa uppkom. I både 
förskolan och skolan bör barnen kunna samarbeta då det är en viktig komponent för 
att kunna verka och leva i samhället. Barnen bör få tillfällen att öva på detta. I 
observationerna blev det synligt att det i skolan inte gavs så många tillfällen för 
samarbete, samtidigt som det i förskolan ses som en naturlig del. Men det är inte 
enbart barnen som ska arbeta med hur känslorna styr deras handlande. Om arbetet 
ska bli bra måste även läraren arbeta med hur känslorna påverkar arbetet i 
verksamheten och synliggöra det för sig själv. Då blir det lättare för läraren att ta 
barnens perspektiv i olika situationer och arbetet blir mer givande för alla parter. 
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Bilaga 1 
 

Hej! 

Jag är en lärarstudent på Mälardalens högskola och kommer under 

veckorna 10-13 att ha praktik och genomföra en aktionsforskning till min 

c-uppsats som kommer att handla om barns sociala och emotionella 

utveckling. Det innebär att jag kommer observera och intervju barnen i 

grupp.  

I arbetet kommer det inte att skrivas några namn eller andra uppgifter 

om barnen, allt kommer vara anonymt.  

Vi behöver ert godkännande, som vårdnadshavare, för att ert barn ska 

kunna delta.  

Om ni INTE vill att ert barn ska delta i arbetet lämna talongen snarast. 

Med vänliga hälsningar 

Hanna Kemppainen Lärarstudenten  

 ------------------------------------------------------------------------------------  

Jag vill INTE att mitt barn ska medverka i arbetet 

 

Barnets namn:  _____________________________________  

 

Vårdnadshavarens underskrift:  ____________________________________________  
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Bilaga 2 

 

Barns sociala och emotionella utveckling  

Använder ni några metoder för att utveckla barnens emotionella förmågor? 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

Vilka samt i vilket syfte? 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

Hur viktigt tycker DU att det är att arbeta med social/emotionell utveckling hos barn? 

Varför anser du det? 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

Finns det andra aspekter som är viktiga för barnens sociala träning? 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  


