Socialt Entreprenörskap
Samhörighet mellan människor
Det roliga har varit gemenskapen som vi hade som grupp. Såklart så bråkade vi ibland som de
flesta gör, men till sist så kunde vi få fram en bra planering och vi lyckades också utföra
uppdraget på ett bra och roligt sätt, även fast vi var tvungen att planera om vissa saker så att
barnen lättare kunde utföra sakerna.
b. Vi ville föra människor samman. Vi tyckte att det var ett viktigt område att fokusera på och
en av de lättaste områdena att genomföra på en så kort tid, alltså bara på tre dagar.
Vi valde yngre barn som målgrupp. Vi tyckte att det var en bra målgrupp att jobba inom.
Det som vi ville uppnå med aktiviteterna var att göra barnen glada, även fast glassen gjorde
barnen mer glada än våra aktiviteter. Vi ville också uppnå samhörighet och samarbete.
Vi tror att de flesta blev glada över vårt besök, i alla fall efter att vi hade lockat dem med
glass. För att dem skulle tycka att det skulle bli ännu roligare lätt vi barnen bestämma vissa
lekar själva. Trots allt det, gillade kanske inte alla vissa av aktiviteterna, men med glassen
blev alla glada till slut.
Det var roligt att umgås med barnen för de flesta i vår grupp, fast det var väldigt svårt att
komma på lekar som alla skulle tycka om att göra, samt att hålla koll på vem som var vem.
För några var det lite mindre roligt i gruppen, men det gick bra ändå.
Vi hade inga företag som vi samarbetade med.
Vi genomförde inte samma aktiviteter som vi hade planerat. Vi missbedömde barnens
förmåga och det slutade att vi gjorde lite enklare lekar som de förstod och tyckte var roligare.
Vi stötte på några problem i vår grupp. Alla hade starka åsikter och vi hamnade ofta i
argument med varandra medan vi planerade. Men i slutändan gick det bra.

