
 

BARNETS PSYKISKA UTVECKLING I ÅLDERN 7–11 ÅR 

 

Mellanbarndomen, det vill säga levnadsåren 7–11, är ett viktigt utvecklingsskede där fysisk 

tillväxt, motorisk utveckling och hjärnans mognad gör det möjligt att utveckla många nya 

färdigheter, utvidga kunskapen och till tydligt självständigare handlingar än tidigare.  

 

När barnet når skolåldern har 

det redan hunnit lära sig många 

viktiga färdigheter i fråga om att 

ta hand om sig själv, t.ex. att klä 

på sig, äta och tvätta sig. Under 

de tidigare skolåren är barnet 

naturligt intresserat av att 

tillägna sig nya färdigheter och 

inlärningen kännetecknas mer än 

tidigare av viljestyrning och mål-

inriktning.  

I personlighetsutvecklingen är 

mellanbarndomen tiden då jaget 

byggs upp. Under de här åren 

stärks barnets jag genom många 

nya kunskaper, färdigheter, re-

lationer i samband med växel-

verkan och genom en utvidgning av livsmiljön.  

Uppfattningen om en själv utformas i första hand i förhållande till andra och det är viktigt 

att få respons och uppmuntran från omgivningen. Trots att föräldrarna behövs genom hela 

mellanbarndomen förstärks frigörelsen från föräldrarna i slutet av perioden och de jämnå-

riga blir allt viktigare. 

 

UTVECKLING AV KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER 

Utveckling av uppmärksamhetsförmågan och handlingsstyrning 

I mellanbarndomen utvecklas barnets förmåga att koncentrera sig och reglera sina egna 

handlingar avsevärt. Före skolåldern riktar sig uppmärksamheten främst till det som genast 

belönar och som inspirerar barnet. Under skolåren utvecklas hjärnan och genom övningar 

klarar barnet bättre än tidigare av att viljestyrt inrikta sin uppmärksamhet och upprätthålla 

den samt att reglera sina impulser. När skolan inleds klarar de flesta redan av att t.ex. vänta 

på sin tur.  

Småningom blir det också möjligt att anstränga sig för sådant som inte omedelbart belönar 

barnet. I mellanbarndomen kan emellertid skillnaderna i fråga om självreglering vara stora 



 

mellan barnen. Under de första skolåldern behövs fortfarande en vuxens hjälp i många 

situationer som kräver koncentration, ansträngning och planering, t.ex. när det gäller att 

se till sina egna läxor och förutse följande skoldag. Åldern kännetecknas också av att många 

färdigheter automatiseras och går snabbare och att det följdriktigt går att lära sig allt mera 

komplicerade saker.  

 

Tänkandets utveckling 

När barnet når skolåldern kännetecknas tänkandet av att det är konkret. När tänkandet är 

konkret förstår barnet bäst sådana saker som det an se och beröra. Småningom klarar 

barnet emellertid av att lösgöra sig från omedelbara sinnesförnimmelser och då är det mer 

än tidigare möjligt utföra saker i sinnet. Småningom får tänkandet abstrakta, begreppsliga 

drag. I det här åldersskedet förstärks uppfattningen om vad som är verkligt och vad som är 

overkligt, men de kan fortsättningsvis blandas i barnets tankevärld. 

Barnet lär sig att inse begreppen hållbarhet och reversibilitet (t.ex. 5+2 är samma som 2+5) 

och börjar noggrannare gestalta olika klasser och relationerna mellan dem. Uppfattning om 

tid utvidgas från nuet till det förflutna och det kommande.  Stegvis börjar barnet också 

förstå saker ur andras perspektiv. Tänkandet får småningom mer flexibilitet och barnet 

förmår överväga olika lösningar när det löser problem.  Slutledningsförmågan ökar och 

orsakssammanhangen klarnar.  

I mellanbarndomen tränas förmågan att använda olika minnesstrategier (t.ex. upprepningar, 

gruppering, associationer). Förmågan att realistiskt bedöma den egna inlärningen och effek-

tiviteten hos metoder som används utvecklas emellertid först i slutet av åldersperioden 

eller efter den. Gestaltningen av omfattande begreppssammanhang är fortfarande svår och 

barnet behöver en vuxens hjälp för att strukturera fortgående informationsflöden.  

 

När barnet kommer i skolåldern be-

härskar det vanligtvis största delen 

av det grundläggande ordförrådet 

och grammatiken i sitt modersmål. 

Småningom utvecklas också för-

mågan att använda språket flexibelt i 

andra sammanhang, trots att nyanser 

i språket och indirekta antydningar 

fortfarande tämligen långtgående är 

svåra för barnet att förstå.  Under de 

två första skolåren är den viktigaste 

färdigheten som utvecklas förmågan 

att läsa. Ofta kan barnet åtminstone 

bokstäverna och motsvarande ljud 

när det börjar skolan och en del kan 

redan läsa ord eller meningar. Vid 



 

andra terminen slut kan de flesta barn redan läsa meningar flytande. 

 

UTVECKLINGEN AV KÄNSLOLIVET 

Under de tidigare skolåren lär sig barnet ge akt på och identifiera egenskaper och förmågor 

i sig själv.  Skäliga mål, erfarenheter av att lyckas och att klara av samt en inspirerande och 

och konstruktiv respons hjälper också till att bilda en positivt nyanserad realistisk uppfatt-

ning av sig själv och sina egna förmågor. Även erfarenheter av besvikelse och misslyckanden 

är en del av känslolivets utveckling, men om de är fortgående hotar känslan av att klara av 

och kontrollera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Särskilt i början av åldersperioden kan känslorna växla och det kan ibland vara svårt att 

hantera dem. Barnet kan fortfarande tidvis uttrycka sina känslor med hjälp av direkta me-

toder (gnäll, gråt, sparkar). De flesta barnen kan emellertid redan klä t.ex. ilska i ord i stället 

för att slå. För att lära sig att bära och reglera sina egna känslotillstånd beroende på situat-

ionen behöver barnet i skolåldern fortfarande en vuxens hjälp när det gäller att dela känslor, 

identifiera dem, namnge dem och strukturera situationer som väcker känslor. Medan ål-

dersskedet fortgår lär sig de flesta barn metoder för att justera känslor som stöder välmå-

ende och anpassning.  

Barnet visar gärna sina färdigheter och kunskaper. Senast i slutet av åldersskedet  är det 

bra att ge barnet lämpligt krävande hemuppgifter vilket förstärker känslan av att behövas 

och vara värd förtroendet.  Att utföra skyldigheter är emellertid inte alltid angenämt för 

barnet och det behöver påminnelser. 

För en balanserad utveckling av känslolivet är erfarenheter av att lyckas viktiga.  Barnet 

behöver tack och uppmuntran av de vuxna. De vuxnas stöd behövs också i situationer där 

barnet upplever att han eller hon misslyckas. Det är viktigt att bli medveten om att var och 

en också upplever misslyckanden i livet och att man kan klara av dem. Återkommande 

känslor av att vara dålig och misslyckas kan emellertid lamslå barnet så att det slutar för-

söka. Trots att skolarbetet och för en del av barnet hobbyerna ofta har en central roll i 



 

barnens vardag är det viktigt att fortfarande se till att det finns tillräckligt med också för lek 

och bekymmerslöst uppehåll.  

I början av åldersskedet kan barnet beundra vuxna som är viktiga för det, t.ex. läraren. När 

utvecklingen framskrider förstärks barnets individualitet och barnet blir i allmänhet mer 

kritiskt gentemot vuxna och skolan. Trots detta är det viktigt att hålla fast vid regler som 

fortfarande är en central trygghetsfaktor.  Trots att det inte är möjligt att förverkliga bar-

nets önskemål är det viktigt att lyssna till det och vara intresserad av barnets tankar. Hos 

vissa barn uppträder redan en förpubertet, ofta tidigare hos flickor än hos pojkar.  Beteen-

det kan vara förvirrande och det kan ibland verka som om det gått tillbaka. Barnet kan 

tidvis vara klumpigt, trotsigt, nervöst och känsligt 

Genom den biologiska mognaden börjar barnet intressera sig för den egna kroppen och 

dess funktioner. Barnet kan bekanta sig med sin kropp och känslor t.ex. genom beröring. 

När barnet bildar sig en uppfattning om sin egen kropp börjar det också observera respon-

sen som omgivningen ger och vuxnas sätt att förhålla sig till sitt utseende (t.ex. talesätt, 

inställningar, modeller i media). 

Särskilt i mitten av åldersskedet kan barnet tidvis börja dra sig tillbaka och vara mycket 

otillfredsställt med sig själv, t.ex. sitt yttre. Barnet kan också fundera på sin egen plats hör 

i livet och då kan världen kännas otäck ibland. Den vuxna kan emellertid genom sina erfa-

renheter skänka barnet trygghet genom att samtala med det. 

 

SOCIAL UTVECKLING 

I åldersskedet 7-11 är utvidgas barnets värld och barnet inrikta sig i allt större grad på sina 

kompisrelationer. Det är viktigt för barnet att få höra till en kamratgrupp och barnets upp-

förande börjar i allt större utsträckning regleras av kamratgruppens bestämmelser och nor-

mer. Barnet bearbetar bilden av sig självt utgående från responsen som kamratstödsrelat-

ionerna ger. När tankeförmågan utvecklas jämför sig barnet allt mer sig själv och sina egna 

förmågor med andras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnets förhållande till vuxna förändras. Allt efter som åldersskedet framskrider känner sig 

barnet mer oberoende av de vuxnas handledningar. När självständigheten ökar är den 



 

vuxna inte mera endast en omedelbar vårdare, men trots detta är de vuxnas stöd för barnet 

mycket viktigt. Barnet behöver närhet, uppmuntrande respons och en känsla av att den 

vuxna intresserar sig för barnets ärenden. Regelbundna samtal i lugn och ro är ett bra sätt 

att förstärka ett varmt och förtroendefullt förhållande mellan barnet och den vuxna och 

barnets uppfattning om sig självt som viktig och enastående . När man utför vanliga vardag-

liga sysslor med barnet får det en känsla av att behövas och att man litar på barnet. 

De sociala medierna spelar en allt viktigare roll än tidigare för skoleleverna. När de sociala 

medierna är som bäst erbjuder de ett behändigt instrument för växelverkan med andra. 

Liksom i andra sociala miljöer förekommer det mobbning också på internet. Mobbning 

skadar barnet lika mycket oberoende av det sker. En vuxen ska känna till vilka tjänster 

barnet använder och ge akt att identifiera eventuella problem. Det är viktigt att man disku-

terar goda handlingsmodeller på Internet med barnet. 

 

 

 

 

 

 

 

I skolåldern minskar den för den tidiga barndomen typiska egocentricitet och när empati-

förmågan ökar kan barnet bättre än tidigare ta hänsyn till andra. I början av åldersskedet 

strävar barnet i allt större utsträckning efter att gestalta och förstå olika regler. Det här 

kan t.ex. ta sig uttryck i att barnet skvallrar om sina vänners förbjudna sysslor. När barnet 

skvallrar vill det inte ofta orsaka sina vänner problem utan en bekräftelse för att det själv 

har förstått regeln och en upplevelse av hur den vuxna förhåller sig. Barnets moral och 

samvete utvecklas när den vuxnas handledning småningom upptas som en inre guide för 

barnet. Det är emellertid fortfarande utmanande att tillämpa reglerna i olika situationer 

och barnet behöver den vuxnas hjälp. För 

barnet är det ofta enklare att förbinda sig att 

iaktta regler som det själv har varit med om 

att utforma.  

Flickor och pojkar leker vanligtvis i egna grup-

per. Flickorna tillbringar ofta tid i små grup-

per eller med sin så kallade bästa vän, medan 

det för pojkarna är utmärkande att de vistas i 

större grupper. Den vuxna kan stöda bildan-

det av kamratrelationer genom att erbjuda tid 

och möjligheter till kamratkontakter under 



 

fritiden. När den vuxna känner barnets sociala roll och kamratkrets är det möjligt att vid 

behov enklare kunna stöda barnet när det gäller att avgöra konflikter mellan kamraterna.  

 

Hur kan jag stöda en god utveckling för mitt barn i skolåldern? 

- regelbunden vardagsrytm (tillräcklig nattsömn, mångsidig kost och motion, vila) 

- trygghet, stöd, vård 

- balansering av skolarbete, hobbyer och bekymmerslösa sysslor 

- närvaro i barnets liv: vara intresserad, bli ivrig, fråga och lyssna 

- dela barnets känslor och namnge dem, hjälp vid besvikelser och svårigheter 

- samarbete med skolan och andra vuxna i barnets liv 

 

Föräldrarna bör stanna upp och fundera om barnet:  

- har svårigheter i skolgången (t.ex. med koncentrationen, inlärningen) 

- har svårigheter i kamratrelationerna (t.ex. om barnet mobbas i skolan, mobbar andra, 

inte har kompisar, drar sig tillbaka från kamratrelationer) 

- har sömnsvårigheter (t.ex. svårt att somna, återkommande mardrömmar) 

- ofta har huvudvärk, magont eller andra fysiska symtom 

- har svårt att äta 

- är deprimerat, nedstämt eller oengagerat 

- är spänd, rädd, ångestfylld 

- använder tobak, alkohol eller andra rusmedel 

- är aggressiv, snattar eller har andra beteendeproblem 

 

Vem ska jag kontakta i en problemsituation?  

- skolhälsovårdaren, skolkuratorn, skolpsykologen eller familjerådgivningen 

betjänande telefoner: 

- Föräldratelefonen (Mannerheims barnskyddsförbund), tfn 0800 92277 

- Ungas och barns telefon (Mannerheims barnskyddsförbund) tfn 116 111 

- http://www.mll.fi/mll/auttavatpuhelimet/ 

- Den riksomfattande kristelefonen (Föreningen för Mental Hälsa) tfn 010 195 202  

http://www.mll.fi/mll/auttavatpuhelimet/
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