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Arbete med barns sociala kompetens i förskolan 

Förskollärares uppfattningar och metoder 
  

Eva Jaas och Suzan Shamoun 

 

 

Social kompetens handlar bland annat om att samspela med andra, 

skaffa sig vänner och lösa konflikter, men också om att uppnå egna 

sociala mål. Social kompetens är en viktig faktor för hälsa och 

utveckling under barndomen men även för framgång inom olika 

livsområden senare i livet. Syftet med denna studie var därför att 

undersöka hur social kompetens uppfattas och främjas i förskolan, samt 

att göra en jämförelse mellan åren 2004 och 2017 gällande uppfattningar 

och metoder. Studien byggde på 20 intervjuer med förskollärare. 

Resultatet visade att social kompetens beskrevs inom ramen för tre 

begrepp: interaktion, konformitet och självhävdelse. Metoderna som 

användes var aktiv närvaro, inkluderande grupper, spegling samt 

strukturerade övningar. Resultatet indikerade att medvetenheten om 

social kompetens har ökat och arbetsmetoderna utvecklats sedan 2004. 

Studien bidrar till att skapa en bild av hur man arbetar i förskolan för att 

främja barns sociala kompetens, och inbjuder till liknande studier. 

 

Keywords: social competence, social skills, preschool children, peer 

competence, school readiness  

 

 

Inledning 

 
Omgivningens eventuella roll som påverkansfaktor för individens beteende och utveckling 

har med skiftande fokus studerats under århundraden. De senaste decenniernas forskning har 

dock lett till att två viktiga aspekter framträtt. Dels en ökad förståelse för omgivningens inter-

relaterade, multidimensionella karaktär, dels insikten om att mänskligt beteende och 

utveckling inte kan förstås utan att hänsyn tas till den miljö och det sammanhang i vilka 

individen lever (Friedman & Wachs, 2002). De omgivningsfaktorer som påverkar människan 

är sammanvävda och det sker ett ständigt, ömsesidigt utbyte av influenser mellan individen 

och dennes omgivning (Guralnick & Neville, 1997). Modern forskning tyder således på att en 

mängd faktorer interagerar när det gäller barns utveckling av kognitiv, känslomässig och inte 

minst social kompetens (Friedman & Wachs, 2002; Guralnick & Neville, 1997).   

     Enligt Bronfenbrenners (2002) bioekologiska modell sker all mänsklig utveckling, såväl 

tidigt i livet som senare, genom så kallade proximala processer. Dessa processer, i form av 

ömsesidig interaktion mellan en aktiv individ under utveckling och dennes omgivning, måste 

ske regelbundet och över tid för att vara effektiva. Tidsaspekten och regelbundenheten hos 

interaktionen säkrar en ökande komplexitet, en annan förutsättning för effektiv utveckling. 

Utvecklingsmässigt effektiva processer kan utgöras av såväl interpersonell interaktion som 

interaktion med objekt och symboler, av sådan art att ömsesidigt initiativtagande och respons 

möjliggörs. Detta ställer krav på att objekt och symboler i den omedelbara omgivningen 

uppmuntrar uppmärksamhet, exploration, manipulation, elaboration och fantasi.      
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De proximala processerna varierar systematiskt i form, styrka, innehåll och riktning, som 

resultat av individens egenskaper, omgivningen i vilken processerna sker, utvecklingsmässiga 

följder samt social kontinuitet eller förändring under individens livstid. Enligt denna modell 

är således en individs egenskaper en produkt av utveckling, men även en viktig faktor för att 

generera denna utveckling. (Bronfenbrenner, 2002).  
     Utmärkande för Bronfenbrenners ekologiska systemteori är också synen på det ömsesidiga 

samspel som sker mellan individen och de miljöer i vilka hon ingår (Bronfenbrenner, 1979). 

Den ekologiska omgivningen beskrivs som en uppsättning sammanvävda system som sträcker 

sig från mikro till makro. Närmast individen finns det så kallade mikrosystemet som till 

exempel utgörs av hem, skola eller arbetsplats samt de relationer som förekommer där. 

Mesosystemet beskrivs som ett system av inbördes relaterade mikrosystem där individen 

ingår vid en viss tidpunkt. Utanför dessa återfinns exosystemet vilket omsluter de omedelbara 

miljöer där individen befinner sig, och som kan sägas vara en beskrivning av samhället och 

dess institutioner. Längst ut i den ekologiska modellen finns det abstrakta makrosystemet som 

utgörs av de institutioner och ideologier som genomsyrar hela samhället (Bronfenbrenner, 

1979). 

    För att förebygga och intervenera psykosociala störningar hos barn utgår Sameroff och 

Fiese (2000) från Bronfenbrenners (1979) ekologiska modell som lägger tonvikt vid det stora 

antal faktorer, på olika nivåer i ett barns omgivning, som påverkar dess utveckling. Sameroff 

och Fiese hävdar att ingen enskild faktor kan pekas ut som kausal, utan orsaken till såväl 

positiv som negativ utveckling är multifaktoriell. Inflytandet av en faktor eller en grupp 

faktorer beror på deras ackumulerade påverkan över tid och det är dessutom antalet faktorer, 

inte arten, som bäst predicerar ett visst utfall. Således är det konstellationen av såväl 

främjande som hämmande faktorer i ett barns uppväxtmiljö som är av avgörande betydelse 

för utvecklingen. En viktig aspekt är dessutom att olika kombinationer av faktorer kan 

resultera i samma utfall. Tongivande i Sameroff och Fieses transaktionella modell är dock det 

komplexa samspelet mellan barnet själv och dess omgivning. Individuella egenskaper hos 

barnet har stor betydelse för hur barnet bemöts av sin omgivning samt för vad barnet tar till 

sig från denna. Följaktligen är ett barns utveckling varken resultatet av enbart 

omgivningsfaktorer, eller av enbart barnets särdrag, utan av en ständigt pågående, dynamiskt 

interaktion mellan barnet och den upplevelse som tillhandahålls av familj och social kontext: 

”Competence is the result of a complex interplay of children with a range of personalities in 

different kinds of families in communities with varying economic and social resources.” 

(Sameroff & Fiese, 2000, s. 136).          

     Det råder viss oenighet angående den kompletta betydelsen av termen social kompetens. 

Ibland definieras begreppet så omfattande att det blir svårt att skilja från andra begrepp, och 

ibland så smalt att det blir ointressant (Ogden, 2001a). Ogden inkluderar social kompetens i 

kategorin inlärnings- och utvecklingspsykologiska begrepp, vilka alla är svårdefinierbara 

såväl teoretiskt som operationellt och därmed svåra att avgränsa från andra begrepp. Enligt 

Guralnick och Neville (1997) anses begreppet generellt innefatta hur individen definierar och 

löser de mest grundläggande utmaningarna i relationen med andra individer. Hit räknas 

förmågan att initiera och upprätthålla kommunikation med andra, att lösa konflikter, bygga 

vänskapsförhållanden samt att uppnå sociala mål. Ogden (2001b) hävdar att social kompetens 

handlar om att hitta balansen mellan empati, samarbetsförmåga, ansvarstagande, självkontroll 

och självhävdelse. Självhävdelse är enligt Ogden en central företeelse, utan vilken det inte 

finns någon social kompetens, utan bara ”konformitet och socialt slaveri”. 

     Social kompetens kan betraktas utifrån skilda perspektiv. Ur inlärningsteoretiskt 

perspektiv uppfattas social kompetens som en produkt av lärande och synen på värdet av 

stimulans och systematiskt lärande är positiv. De utvecklingspsykologiska teorierna anlägger 

ett bredare perspektiv där stor vikt läggs på andra sidor av barns utveckling, mognad och 
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kontext (Ogden, 2001a). Ogden slår fast att social kompetensutveckling, även som 

inlärningsprodukt, är kontext- och situationsberoende, men också förutsätter 

utvecklingsmässig mognad. Social kompetens har dessutom en normativ aspekt, och vad som 

betraktas som socialt kompetent kan variera beroende på barnets ålder, det sociala 

sammanhanget och tiden. 

 

 

Grunden till social kompetens 

 
Social kompetens är enligt Guralnick och Neville (1997) en dynamisk konstruktion av högre 

ordning, i vilken traditionella kognitiva, kommunikativa, affektiva och motoriska färdigheter 

förenas. Social kompetens är dessutom starkt knutet till individens utveckling, där distinkta 

beteendemönster utvecklas för att möta de adaptiva krav som varje utvecklingsperiod ställer. 

Egenskaper som entusiasm, responsivitet, ihärdighet, sensitivitet och flexibilitet är 

grundläggande för förmågan att etablera sociala kontakter med vuxna under barnets första två 

till tre år. Dessa egenskaper bildar det fundament på vilket mer komplexa sociala färdigheter 

senare kan byggas, till exempel förmågan att skapa relationer med jämnåriga under 

förskoleåldern.           

     En trygg tidig anknytning är av avgörande betydelse för senare, positiv kamratrelaterad 

social kompetens. Samma främjande inverkan har även föräldrarnas förmåga att visa positiv 

affekt och skapa ett varmt emotionellt klimat, att ge adekvat och förutsägbar respons på 

barnets känsloyttringar och beteende, att sätta gränser utan att vara för stränga och 

kontrollerande samt föräldrarnas förmåga att skapa tillfällen för barnet att regelbundet träffa 

jämnåriga kamrater (Guralnick & Neville, 1997). 

    Förklaringen till detta tros vara att de processer som lärs in genom förälder-barn relationen, 

till exempel attityder till och förväntningar på relationer, förmåga till emotionell kodning och 

avkodning samt strategier för problemlösning, generaliseras till interaktion med kamrater och 

andra. Barnets upplevelser i familjen resulterar alltså i kognitiva, affektiva och beteende-

relaterade färdigheter som det tar med in i relationen med kamrater. Dessa färdigheter 

beskrivs av Guralnick och Neville (1997) som själva grundstenarna i social kompetens.                                                                                                   
    Guralnick (1993) beskriver tre typer av processer som utgör grunden för barnets förmåga 

att etablera socialt kompetent interaktion med jämnåriga. De mest fundamentala processerna 

innefattar förmågan att identifiera outtalade sociala regler, roller, förväntningar samt 

strukturer kring vardagliga händelser, så kallad shared understanding, samt förmågan att 

reglera emotionella reaktioner såsom ilska, ångest och upphetsning. Socialkognitiva processer 

styr hur barnet väljer sociala strategier och handlar om att uppfatta och förstå sociala 

ledtrådar, utvärdera alternativa strategier och deras konsekvenser samt därefter välja en 

lämplig strategi. Slutligen har processer av högre ordning en exekutiv funktion när det gäller 

att integrera, organisera och ordna alla de komponenter som utgör socialt beteende. Till detta 

kommer även det utvecklingsmässiga perspektivet, där det enskilda barnets kognitiva, 

språkliga, affektiva och motoriska utveckling, i interaktion med ovan nämnda processer, 

avgör effektiviteten och lämpligheten i ett barns sociala beteende.  

 

 

Social kompetensträning i förskolan  

 

Ur praktisk synvinkel är social kompetens nära knuten till fostran av barn och unga, och är 

enligt Ogden (2001a) den kanske viktigaste produkten av socialisationsprocessen i hemmet 
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och förskolan/skolan. Vid sidan av föräldrarna är det ofta personal inom förskolan som bär en 

stor del av ansvaret för att direkt fostra barns kamratrelaterade sociala kompetens.  

     Vid inlärning av sociala färdigheter i skol- och förskolemiljö finns två huvudinriktingar: 

inriktning på sociala färdigheter samt på socialkognitiv problemlösning. I arbetet med barn 

dominerar den konkreta färdighetsträningen, som genom modellinlärning och användning av 

bekräftelse lär barn att interagera med andra (Ogden, 2001a). Webster-Stratton och Reid 

(2004) ger ett flertal exempel på aktiviteter där barn genom rollspel och vägledda lekar tränar 

sociala färdigheter som hur man inleder en interaktion, följer uppmaningar, leker med 

kamrater, samtalar med vänner, hanterar relationsproblem etc. Även den kognitiva 

inriktningen har gett positiva resultat och kan till exempel handla om att lära barn att sätta ord 

på känslor som glad, arg, ledsen och rädd (Ogden, 2001a). Tonvikt läggs också vid att 

generera alternativa lösningar, ”mål-medel-tänkande” och förståelse av konsekvenser (Ogden, 

2001a). Pape (2001) påminner dock om att steget är långt mellan kunskap och praktisk 

handling. För detta krävs vuxna som är tillgängliga och stöttar barnen.  

    I en metaanalytisk granskning av 49 tidigare studier kunde Beelmann, Pfingsten och Lösel 

(1994) påvisa en moderat effekt av social kompetensträning på barn mellan 3 och 15 år. På 

kort sikt var effekten god, medan alla typer av program visade en avtagande effekt vid 

uppföljningsstudier. Utvecklingen går mot mer komplexa, multimodala program, vilka med 

tanke på generaliserbarhet och långtidseffekt visade sig vara överlägsna. När det gäller 

förskolebarn gav dock enklare, monomodala program bättre resultat, enligt forskarna på 

grund av fokuseringen på färdighetsträning som accelererar utvecklingen samt ger nya sociala 

färdigheter.  

     Ogden (2001a) pekar på vikten av att de miljömässiga betingelserna för den sociala 

kompetensen är optimala. De vuxnas uppgift är att tillrättalägga förhållandena så den sociala 

inramningen är både funktionell och meningsfull och underlättar för barnen att bilda 

inkluderande kamratgrupper. Dessutom måste den enskilde ges möjligheter att bidra till 

gruppens produktivitet eller trivsel på ett meningsfullt sätt, som leder till bekräftelse. I de fall 

barnet inte kan hävda sig i traditionella ämnen eller aktiviteter är det viktigt att skapa en 

annan kompetensplattform. Pape (2001) hävdar att ”Målet måste vara att skapa en bra och 

utvecklande miljö byggd på trygga och goda relationer. En miljö där alla upplever att de 

lyckas i samspel och interaktion.” (s. 26).  

     En studie av Volling och Feagans (1995) syftade till att undersöka huruvida små barns 

sociala kompetens påverkas av faktorer som förskolans kvalitet, definierad som personaltäthet 

och barngruppens storlek, familjefaktorer, barnets temperament samt vistelsetid. Resultatet 

visade att förskolans kvalitet är en signifikant påverkansfaktor på barns sociala beteende. 

Barn på förskolor av hög kvalitet var oftare engagerade i positivt socialt samspel med såväl 

personal som kamrater, och mer sällan i ickesociala aktiviteter än barn på förskolor med större 

grupper och lägre personaltäthet. Forskarna kunde dessutom visa att socialt hämmade barn 

löper mindre risk för sociala svårigheter i förskolor av hög kvalitet.  

     Pape (2001) menar att det strukturerade, formella lärandet inte får tillmätas alltför stor 

betydelse. Visserligen är samling och andra strukturerade aktiviteter viktiga, men de är inte 

den enda arenan för lärande. Genom ett medvetet utnyttjande av olika situationer i barnens 

vardag kan förskolan bli ett forum för socialt lärande. Större tonvikt måste läggas vid 

vardagsaktiviteterna genom att de görs till föremål för målsättning, planering och utvärdering 

(Pape, 2001). Även Ogden (2001a) hävdar att social kompetens bäst främjas genom att de 

sociala aspekterna integreras inom andra ämnen, och inte enbart på bestämda lektioner. 

Ogden efterlyser dock en läroplan för den sociala färdighetsträningen, samt en precisering av 

vilka färdigheter som ingår i begreppet social kompetens.  

     I den läroplan för förskolan (Skolverket, 1998) som gällde 2004 slås fast att förskolan ska 

sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera 
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konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter, att ta ansvar för gemensamma regler samt 

sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation. Läroplanen 

poängterar även vikten av att varje barn utvecklar tillit till sin egen förmåga, självständighet 

samt förmågan att ge uttryck för sina uppfattningar. Den nu aktuella läroplanen (Skolverket, 

2016) har en liknande målsättning. Enligt den ska förskolan ta tillvara barnens förmåga till 

medkänsla och social handlingsberedskap, samt uppmuntra och stärka barnens medkänsla och 

inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska syfta till att utveckla barnens empati 

och omtanke om andra, deras sociala och kommunikativa kompetens, liksom deras förmåga 

att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. Läroplanen beskriver tydligt 

målen, men inte hur dessa ska uppnås. 

     Pape (2001) hävdar att de vuxnas aktiva närvaro i barnens liv är grundläggande för den 

sociala kompetensutvecklingen. En aktiv vuxen är inte bara fysiskt närvarande, utan ser och 

hör, visar förmåga att agera och vara rättvis, kan trösta när det behövs, hjälpa när barnet 

behöver hjälp och kan lyssna när barnet förmedlar något. De vuxna bör alltså använda sig 

själva i samspelet med barn på ett gärna lekfullt, men ändå vuxet sätt. Vuxna kan till exempel 

delta i leken för att få med barn som är utanför eller barn som väljer att stå utanför (Pape, 

2001).  

     De instruktioner och råd som barnet får inför en social uppgift, till exempel deltagande i 

leken, är viktiga för hur barnet accepteras av kamraterna. Förskolebarn som skattas som 

socialt kompetenta erhåller effektiv assistans av sina mödrar, i form av verbal uppmuntran, 

specifika råd inför gruppaktiviteter och positiv disciplin. Mödrar till barn med bristande social 

kompetens använder sig däremot av auktoritär disciplin och undvikande samt gör barnet 

uppmärksam på de leksaker som förekommer i situationen (Guralnick & Neville, 1997). 

Ogden (2001b) beskriver hur ett socialt kompetent barn framgångsrikt etablerar kontakt med 

andra barn: 

 

Det handlar om specifika färdigheter. Ett socialt kompetent barn som närmar sig en 

grupp med barn står först vid sidan om och ser var de andra gör. Det försöker sedan 

finna hur de kan hitta en plats i gruppen. Man är lite försiktig, kanske kan jag hjälpa till 

lite här … man stormar eller busar inte in, man går försiktigt in. Barnet prövar i samtalet  

helt enkelt manövrera sig fram i gruppen. Att knyta vänskap och bli accepterad är på 

något vis kärnarbetet i den sociala kompetensen. (s. 54- 55) 

 

     I syfte att undersöka bland annat relationen mellan barns kamratrelaterade sociala 

kompetens och lärarens aktiva/passiva närvaro genomförde Kontos och Wilcox-Hertz (1997) 

en studie av barn mellan 2.5 och 4.5 år i förskolemiljö. Resultaten visade ett negativt samband 

mellan passiv lärarnärvaro och social kompetens medan sambandet med såväl kamrater som 

aktivt involverade lärare var positivt. Detta indikerar att barn uppvisar som mest prosocialt 

beteende när de leker med jämnåriga i närvaro av aktivt deltagande vuxna. Responsivt, 

stimulerande deltagande från vuxna främjar således barns kamratrelaterade sociala 

kompetens. 

     Med utgångspunkt i anknytningsteorin, där emotionell trygghet i vuxen-barn relationer är 

relaterade till barns kamratrelationer, undersökte Howes, Hamilton och Matheson (1994) 

sambandet mellan förskolebarns sociala kompetens och olika aspekter av relationen mellan 

pedagog och barn. De fann att aspekter som emotionell trygghet och socialisation båda 

predicerade förekomsten av mer kompetent och mindre maladaptivt beteende hos barn 

gentemot kamrater. Forskarna menar att detta indikerar att emotionell trygghet i relationen 

med pedagogen förser barnet med en positiv orientering till relationer med kamrater. 

Socialisationsupplevelser formar barns specifika beteende tillsammans med kamrater 

exempelvis i konflikter.  
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Enligt Guralnick, Hammond och Connor (2003) är icke-social lek (nonsocial play) hos barn 

en både komplex och multidimensionell företeelse, relaterad till social kompetens såväl under 

barndomen som längre fram i livet. Icke-social lek definieras som att leka ensam i närvaro av 

tillgängliga kamrater, och förekommer i åtminstone tre olika varianter vilka representerar 

skilda utvecklingsmönster och utvecklingsutfall. Guralnick et al. visar att det föreligger olika 

konstellationer av negativt samband mellan de olika varianterna av icke-social lek och socialt 

beteende gentemot jämnåriga, vilket indikerar att ett icke-socialt lekbeteende kan vara 

relaterat till svårigheter i kontakten med jämnåriga, eller rentav till specifika brister i social 

kompetens, som kräver intervention. Icke-social lek påverkas inte nämnvärt av 

omgivningsfaktorer som hur väl man känner varandra eller kamraternas utvecklingsnivå, 

något som tyder på att det är faktorer som temperament och social kompetens som styr 

mönstret av icke-social lek, snarare än omgivningsfaktorer. Denna hypotes styrks också av 

tidigare forskningsresultat, som visar att förekomsten av socialt beteende förvisso påverkas av 

lekkamraternas utvecklingsnivå, medan beteenden som är ett bättre mått på kamratrelaterad 

social kompetens, som hur man löser konflikter eller närmar sig andra barn, inte påverkas 

(Guralnick, Connor, Hammond, Gottman, & Kinnish, 1996). Guralnick och Neville (1997) 

betonar därför vikten av att ta barnets individuella drag i beaktande vid utformandet av 

åtgärder för att främja social kompetens. Vidare poängteras värdet av att ytterligare studera de 

olika typerna av icke-social lek och den psykologiska profil de representerar, för att tidigt 

kunna identifiera de barn som är i riskzonen för svårigheter rörande sociala relationer, och för 

att kunna anpassa åtgärderna individuellt. 

 

 

Vikten av social kompetens 

 
Modern forskning indikerar ett samband mellan social kompetens och senare framgång och 

anpassning inom olika livsområden, såsom akademisk framgång, social anpassning och 

generell psykisk hälsa. Parker och Asher (1987) visar i en metastudie att svårigheter när det 

gäller kamratrelationer predicerar senare anpassningsproblem för barn med en för övrigt 

normal utveckling. Bristande social kompetens har även visat sig ha samband med antisocialt 

beteende och drogmissbruk (Ogden, 2001a). Ogden poängterar också betydelsen av goda 

sociala färdigheter när det gäller social inkludering av barn med särskilda behov, barns 

förmåga att hantera stress och motgångar, och inte minst i strävan efter en lugn, trygg och 

positiv skolmiljö. Rhoades, Warren, Domitrovich och Greenberg (2010) menar att en viktig 

komponent i barns sociala kompetens är förmågan att förstå och tolka emotioner (emotion 

knowledge), såväl receptivt som expressivt. Detta är färdigheter barn tillägnar sig tidigt, och 

de är av vikt för långsiktig social och betendemässig anpassning. Denham et al. (2003) 

studerade hur förskolebarns emotionella kompetens, definierad som förmågan att förstå 

emotioner, reglera emotioner och uttrycka emotioner, bidrar till deras sociala kompetens. I 

studien framhålls att social kompetens är tätt sammanflätad med emotionell kompetens, varför 

ökad förståelse för de emotionella aspekterna av social kompetens är nödvändig. Studien visar 

att barn som har brister avseende emotionell kompetens skattas som mindre socialt 

kompetenta av sina lärare och är mindre omtyckta av sina kamrater. Izard et al. (2001) 

studerade hur förmågan att uppfatta emotionella signaler påverkar framtida social anpassning 

och akademisk framgång. De visade hur denna förmåga främjar positiv social interaktion, och 

brister i densamma bidrar till beteende- och anpassningsproblem.  
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Syfte och frågeställningar 

 
Av föregående stycke framgår att social kompetens är en viktig faktor för hälsa och 

utveckling under barndomen samt för framgång inom olika livsområden senare i livet. Den 

svenska förskolan styrs av en läroplan som anger målen för verksamheten, men som inte 

tydligt anger hur dessa mål ska uppnås. Det finns en mängd studier rörande social kompetens, 

av vilka några presenteras ovan. Det saknas dock kunskap om hur förskollärare i Sverige 

praktiskt arbetar för att främja barnens sociala kompetens. Denna studie avser därför att 

undersöka hur förskollärare uppfattar och arbetar med barns sociala kompetens, och en 

jämförelse görs mellan 2004 och 2017 gällande uppfattningar och metoder. Fråge-

ställningarna lyder: (a) hur uppfattar förskollärare begreppet social kompetens? (b) hur arbetar 

personalen i förskolan för att främja barns sociala kompetens? samt (c) har något förändrats 

sedan 2004 gällande uppfattningar och metoder? 

 

 

Metod 

 

 

Deltagare 

 
Urvalsmetoden var en kombination av tillgänglighetsurval och handplockat urval då spridning 

avseende förskolornas geografiska läge eftersträvades. År 2004 valdes 10 deltagare ut med 

hjälp av enhetschefer på fem kommunala förskolor i en mellansvensk stad. Förskolorna var 

belägna i fem av de sju geografiska områden i vilka staden vid denna tidpunkt var indelat. 

Enhetscheferna ombads förmedla kontakten med vardera två förskollärare. År 2017 

kontaktades enhetschefer på fyra kommunala förskolor i en annan mellansvensk stad. I syfte 

att uppnå en liknande geografisk spridning som 2004 valdes förskolor i fyra olika stadsdelar. 

Via enhetscheferna kontaktades fem förskollärare på en förskola, en förskollärare på en annan 

förskola, samt två förskollärare vardera på ytterligare två förskolor, sammanlagt 10 deltagare. 

Varken kön eller ålder var i fokus för studien, varför inga sådana kriterier ställdes. Samtliga 

förskollärare som tillfrågades samtyckte till att deltaga i studien. 

     År 2004 var de 10 deltagarna samtliga kvinnor, vilka arbetat i yrket mellan 7 och 28 år. I 

genomsnitt har deltagarna arbetat som förskollärare i 16.1 år. Nio av deltagarna arbetade i 

barngrupper där barnen var mellan 3 och 5 år, en arbetade i en småbarnsgrupp med 1 till 3-

åringar. Även år 2017 var samtliga 10 deltagare kvinnor, vilka arbetat i yrket mellan 6 

månader och 40 år. De har arbetat som förskollärare i genomsnitt i 16.2 år. Fem av deltagarna 

arbetade med barn i åldern 3 till 5 år, fyra arbetade med barn under 3 år och en deltagare 

arbetade med 6-åringar. Deltagarna erhöll ingen kompensation för sitt deltagande. 

 

 

Material 

 
Utifrån en intervjuguide bestående av tre frågeområden med sammanlagt 14 frågor 

genomfördes 20 halvstrukturerade intervjuer, 10 genomfördes 2004 och ytterligare 10 

genomfördes 2017. Det inledande frågeområdet behandlade enbart bakgrundsfakta som 

deltagarens yrkesutbildning, antal år i yrket samt ålder på de barn man arbetar med. Följande 

frågeområde syftade till att utröna deltagarens subjektiva uppfattning om begreppet social 
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kompetens. Frågorna var följande: ”Vad är social kompetens för dig?”, ”Vad tror du har 

betydelse när barn utvecklar social kompetens?” samt ”Tror du din egen roll är viktig när det 

gäller att främja ett barns sociala kompetens?”. Det sista frågeområdet bestod av endast en, 

övergripande fråga: ”Hur hjälper du barnet att utveckla sin sociala kompetens?”. För att 

erhålla så detaljerade svar som möjligt ställdes vid behov ett antal mer specifika följdfrågor. 

Exempel på sådana är ”Kan du beskriva hur du hjälper barnet att läsa andra barn?”, ”Berätta 

hur du lär barnet strategier för att samspela med andra barn?” och ”På vilket sätt hjälper du 

barnet att tolka konsekvenserna av sitt eget och andras agerande?”. Samtliga frågor var öppna 

och målet var att få till stånd ett naturligt samtal med detaljerade beskrivningar. 

Intervjufrågorna utformades med inspiration av den litteratur och de artiklar som studien 

baseras på. 

 

 

Procedur 

 
Enhetscheferna kontaktades per telefon. De erhöll muntlig information om författarna och 

studien, samt tillsändes ett missivbrev via mail. Missivbrevet innehöll nödvändig information 

utifrån informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet, i enlighet med 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). 

     Därefter kontaktades de 20 förskollärare som föreslagits av enhetsheferna per telefon eller 

mail, varvid författarna och studien presenterades. Tid och plats för intervjuerna avtalades och 

ett missivbrev skickades till deltagarna, innehållande den information som beskrivits i 

föregående stycke. Intervjuarna var två till antalet, och genomförde vardera 6 respektive 14 

intervjuer. Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplatser under dagtid. Innan en 

intervju påbörjades påmindes deltagaren om rätten till frivillighet och konfidentialitet samt 

möjligheten att avbryta under intervjuns gång. Samtliga intervjuer ägde rum i personalrum 

eller liknande på de olika förskolorna, och varken barn eller annan personal var närvarande. 

Varje intervju tog cirka 30 minuter att genomföra. Intervjuerna spelades in på band 2004 och 

på mobiltelefon 2017. Efter varje intervju tillfrågades deltagarna om intervjun hade väckt 

några negativa tankar eller känslor.  

 

 

Databearbetning 
 

Intervjuerna transkriberades ordagrant. Varje intervju genererade mellan två och tre sidor 

datorskriven text, och den totala mängden transkriberad text uppgick till cirka 53 sidor. Det 

genomsnittliga sidantalet var 2.65. Materialet analyserades induktivt med hjälp av 

meningskoncentrering (Kvale & Brinkman, 2009). Kvantitativa angivelser eliminerades, 

liksom upprepningar, småord, namn samt sådant som bedömdes ej relevant för studien.  Varje 

intervju bestod efter meningskoncentrering av cirka 200 ord, i form av meningsenheter i 

listform. Därefter skapades kategorier för varje intervjufråga genom att meningsenheterna 

abstraherades och grupperades. Exempelvis samlades meningsenheter som ”knäcka 

lekkoden”, ”ta sig in i en lek”, ”vara en bra kompis” under underkategorin ”leka”. Vid en 

tredje bearbetning framträdde de abstrakta begrepp vilka slutligen användes för att 

kategorisera intervjusvaren. Begreppet ”leka”, vilket nämns ovan, lades till exempel under 

kategorin ”interaktion”.   

     Frågan ”Vad är social kompetens för dig” genererade på ovan beskrivna sätt tre abstrakta 

kategorier, interaktion, konformitet och självhävdelse.  Avseende frågan ”Hur hjälper du 

barnet att utveckla sin sociala kompetens?” skapades fyra kategorier vilka bäst återspeglade 

svaren. Dessa var aktiv närvaro, inkluderande grupper, spegling och strukturerade övningar.      
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Vid intervjutillfällena gjordes en deltagarvalidering med hjälp av spegling, vilket gav 

deltagarna möjlighet att bekräfta eller rätta till missförstånd. Två av deltagarna fick i ett 

senare skede ta del av de abstrakta begrepp vilka framkommit vid analys av materialet, vilket 

inte föranledde några ändringar då författarnas tolkningar bekräftades. 

     För att bedöma analysens tillförlitlighet genomfördes ett interbedömarreliabilitetstest, vid 

vilket de två författarna var för sig gick igenom en intervju och bedömde huruvida de olika 

kategorierna förekom. Bedömningarna överensstämde i 89 % av fallen.. 

 

 

Resultat 

 
Citat från intervjuerna har återgivits i mer skriftspråklig form, och repetitioner, pauser, 

utvikningar samt ohörbara ord har raderats. För att värna deltagarnas konfidentialitet har deras 

namn utelämnats, och de benämns istället R1, R2 och så vidare. 

 

 

Uppfattningar om social kompetens 

 
Inledningsvis ställdes en fråga till deltagarna, ”Vad är social kompetens för dig?”, framför allt 

i syfte att skapa förförståelse och bakgrund inför kommande frågeställningar. I Tabell 1 

illustreras hur tre centrala, abstrakta kategorier framträdde vid analys av materialet; 

interaktion, konformitet och självhävdelse.   

  

     Interaktion. Denna kategori återfanns i samtliga 20 intervjuer, och deltagarnas utsagor var 

många och rika. I den ingår förmågor som krävs för att det mellanmänskliga samspelet ska 

fungera. En viktig komponent var enligt flera av deltagarna förmågan att kunna läsa av andra 

människor och tolka deras signaler, liksom att kunna läsa av situationer. Social kompetens 

uppfattades i stor utsträckning som förmågan att vara snäll mot kamraterna och kunna leka 

utan allvarliga konflikter, vilket R9 beskrev: ”Det vi försöker lära våra små är ju det här med 

att respektera varandra, vara kompisar med varandra, vara snälla med varandra”. R8 uttryckte 

det på ett liknande sätt: ”Det är viktigt att kunna vara tillsammans med kompisar, att hantera 

konflikter och att kunna leka. … Barn som inte kan leka, det är inte bra. Man måste kunna 

kommunicera med varandra utan att skrika och slåss”. R14 menade att kommunikation är 

nyckeln till social kompetens: ”Socialt kompetenta barn handlar mycket om barn som är 

kommunikativa, inte bara verbalt utan med kroppsspråk, med inbjudande gester”. Språket och 

förmågan att kommunicera betraktas även av R8 som centralt: ”Det här med språk 

naturligtvis! Språk och språk och språk! Språket är jätteviktigt för det är social kompetens”.  

      

     Konformitet. Kategorin förekommer i 55 % av samtliga intervjuer, i 50 % av intervjuerna 

från 2004 och i 60 % av intervjuerna från 2017. Konformitet handlar om den anpassning det 

innebär att smälta in i en grupp och fungera i samhället i stort. R2 beskrev social kompetens 

på följande sätt:  

 

Att man ska klara av det som samhället kräver. Att man ska klara av att leva ett vanligt 

liv, klara av vardagssituationer, på förskolan och privat naturligtvis. Att bli en bra 

människa. … Jag tycker det ska grundläggas så tidigt som möjligt. 

 

Social kompetens kan vara att styra rätt i tillvaron, något som R13 utvecklade:  
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De som är kompetenta är väl de som, det känns fel att säga följer mallen, men det är lite 

vad det handlar om. Det handlar om att lära sig läsa av en situation, det är ett sorts 

navigeringssystem. 

 

 

Tabell 1 

Kategoriträd 

 

Kategori 

 

Underkategori 

 

Ett urval koncentrerade citat från deltagarna 

 

Interaktion 

 

samspela med andra 

kommunicera 

vara lyhörd 

hantera konflikter 

läsa av andra 

 

 

visa hänsyn 

 

 

känna empati 

 

 

”ömsesidigheter för att kunna fungera i 

samhället, med andra” (R14) 

 

”leksituationer, hur ingår man i gruppen, hur 

samspelar man, hur läser man av varandras 

kroppsspråk och ord” (R11) 

 

”respektera varandra, vara kompisar med 

varandra, vara snälla mot varandra” (R2) 

 

”att slå någon med en sten i huvudet och inte 

förstå att det gör ont… är fel” (R8) 

 

Konformitet 

 

följa rådande normer 

 

 

kunna föra sig 

 

 

anpassa sig till andra 

 

 

”ett sorts navigeringssystem” (R13) 

”klara av att leva ett vanligt liv” (R10) 

 

”bordsskick till exempel, hur man beter sig 

bland folk” (R5) 

 

”lära sig säga tack och smälta in i gruppen” 

(R9) 

 

Självhävdelse 

 

uttrycka sina känslor 

 

 

tala om vad man tycker 

 

 

inte tappa bort sig själv 

 

 

”förmågan att delge andra hur man känner” 

(R5) 

 

”kunna hävda sina egna åsikter, tankar och 

intressen” (R11) 

 

”inte utplåna sig själv för att vara alla andra 

till lags” (R18) 

 

 

 

     Självhävdelse. Denna kategori förekommer i 55 % av samtliga intervjuer, i 40 % av 

intervjuerna från 2004 och i 70 % av intervjuerna från 2017. I begreppet inryms förmågan att 

inte förlora sig själv i samspelet med andra, att kunna uttrycka sin egen vilja, sina åsikter och 

sina känslor. Den fina balansgången mellan självhävdelse och hänsyn illustreras av R1´s 

utsaga: ”För mig är social kompetens samspelet med människor, och att kunna våga och tala 

om vad man känner, tycker och tänker. Och sen även att kunna lyssna på andra”. R6 har en 

liknande inställning: 
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… det är ju att kunna vara med i den sociala verksamheten och både kunna ta och ge till 

andra människor. Vara lyhörd och se vad andra tycker och känner och vill, men 

samtidigt kunna hävda sina egna åsikter, tankar och intressen, så att man inte bara tar 

emot och tar emot, utan man ska också kunna säga ifrån. Jag tycker inte det är social 

kompetens att bara ge ifrån sig själv, utan man måste också kunna värna om sig själv. 

Både ge och ta. 

 

 

Metoder för främjande av social kompetens 
 

Vid analys av svaren på frågan Hur hjälper du barnet att utveckla sin sociala kompetens? 

trädde följande fyra kategorier fram; aktiv närvaro, inkluderande grupper, spegling och 

strukturerade övningar. Dessa redovisas i Tabell 2.  

 

Tabell 2 

Metoder för att främja barns sociala kompetens 

 

Kategori 

 

 

Andel av intervjuerna som innehöll kategorin (%) 

 År 2004 År 2017 Samtliga 

Aktiv närvaro 100 80 90 

Inkluderande grupper 70 90 80 

Spegling 60 80 70 

Strukturerade övningar 40 70 55 

 

 

     Aktiv närvaro. Denna kategori baseras på fem underkategorier, vilka beskriver olika 

former av aktiv närvaro. Dessa var deltaga i leken, observera, agera, rollmodell samt förklara. 

Störst antal utsagor var relaterade till kategorin aktiv närvaro. Den innefattar deltagarnas mer 

eller mindre aktiva deltagande i barnens lek och samspel, från att observera till att själv ta en 

roll i leken. R8 beskrev pedagogernas roll: ”Vi är med hela tiden och observerar och kollar. 

Kollar deras lek och att de är snälla mot varandra. Vi är lyhörda, det måste vi vara. Om det 

blir problem då lägger vi oss i direkt och pratar”. Flera av deltagarna poängterade hur viktigt 

det är att se de barn som behöver lite hjälp på traven för att kunna hävda sig och komma till 

sin rätt i gruppen, något som R13 ger exempel på: 

 

Jag tror det är jätteviktigt att man är närvarande och ser varje individ i förhållande till 

gruppen. För att se vilka som behöver pushas och vilka som kanske måste lära sig att ta 

ett steg tillbaka. Andra måste man kanske locka fram två steg istället. 

 

R1 ombads att ge ett konkret exempel på hur hon hjälper ett barn att komma med i leken och 

svarade följande: 

 

… då är det att vara med i leken som vuxen. Om det inte finns plats för någon mer, det 

finns redan mamma, pappa, barn i leken. Hoppsan, då kommer jag där så blir vi grannar 

som kommer på besök, så finns det en roll. Att man liksom hjälper till att hitta ingångar, 

utan att säga ’nej men nu ska hon vara med’. Man får in dem i leken lite snyggt, och 

visar på att det finns ett bredare perspektiv, det kan finnas två mammor, eller flera barn, 
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eller två pappor. Man hjälper dem in i leken och hittar sätt att fortsätta utan att leken blir 

förstörd. 

 

En liknande situation beskrivs av R12: ”Jag kan ibland gå in i leken och ta en roll om det är 

en rollek. Jag kommer in som morfar till exempel och i den rollen kan jag få in ett barn ’och 

det här är’”. R14´s utsaga kan sägas sammanfatta kategorin aktiv närvaro: ”… hur viktigt det 

är med den här medforskande pedagogen, att vara med, att visa på hur man leker, hur man kan 

vara, hur man kan komma in i leken, skaffa sig lekkamrater.” 

 

     Inkluderande grupper. Denna kategori baseras på de fyra underkategorierna daglig 

samling, gemensamma upplevelser, vi-känsla, gruppera om. Deltagarna beskrev hur de på 

olika sätt arbetar med gruppen. De försöker få barnen att hitta varandra i en aktivitet, 

grupperar om och arbetar både med stora och små grupper. R14 berättade om förskolan där 

hon arbetar: ”Vi jobbar medvetet med att lägga upp struktur och rutiner som uppmuntrar till 

samspel, med att skapa gemenskap. Vi gör utflykter så att man ska få den här vi-känslan, vi är 

en grupp, vi är viktiga för varandra”. Dagligen tränas barnen genom samlingen och 

måltidssituationerna i att prata i grupp, lyssna på varandra och vänta på sin tur. R2, liksom 

många av de övriga deltagarna, nämner samlingen: 

 

Samlingen är ett typexempel för där får de verkligen prata och berätta om saker de varit 

med om. Både berätta och lyssna på varandra. Det är ett jättebra forum för de sakerna. 

Och sen uppmuntra de som är blyga att berätta inför kamrater. 

 

Deltagarna använder sig av gruppen för att skapa en gemenskap med goda kamratrelationer 

där ingen lämnas utanför, vilket beskrevs av R2: ”… genom att göra mycket gemensamma 

lekar, då är man ju med i gänget ändå”. Även R5 använder sig av samma metod: ”Jag 

försöker med lekar. Barn som har svårt att få vänner försöker jag hjälpa genom att se vad de 

är duktiga på, till exempel bygga med Lego. Då blir fler barn intresserade, barnet kommer i 

centrum och de får kontakt med varandra”. R14 menade att gemensamma upplevelser knyter 

ihop gruppen: 

 

Jag jobbar med gruppen, det har jag alltid gjort. Det här att skapa en gemenskap, en vi-

känsla. Att skapa gemensamma upplevelser som man tillsammans kan prata om, under 

maten eller under eftermiddagarna. Man kan prata om de där fåglarna vi hörde i skogen, 

och så kan man sitta och diskutera kring det. Det skapar dialog och kontakter och en 

gemenskap för alla barnen. På så sätt kan man hjälpa dem som har det lite svårt. Det har 

jag upplevt är ett väldigt bra arbetssätt. 

 

     Spegling. Kategorin sammanfattar underkategorierna värdegrundsfrågor, sätta ord på 

känslor samt förstärka med ord. Spegling upplevdes av deltagarna vara ett sätt att arbeta med 

värdegrundsfrågor och empati, och är något de använder sig av ständigt. ”Man liksom 

förklarar hela tiden, i varje situation” som R9 uttryckte det. R2 förtydligade: ”Vi talar om hur 

det känns när någon säger något elakt eller man känner sig utanför”. Vikten av empati nämns 

av R5: 

 

Jag försöker förklara andra barns känslor. Empati är viktigt och vi försöker jobba 

mycket med det. Att känna andras känslor ’när du gör så blir den ledsen, när någon gör 

likadant mot dig, visst blir du ledsen då?’ Inte bara gå fram och säga ’du får inte göra 

så’ utan ställa frågor om vad som hände och hur det kändes. 
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Genom att sätta ord på känslor och förstärka med ord lotsar deltagarna barnen genom lek, 

konflikter och svåra situationer. R6 förklarar: ”Ord, mycket ord! Jag pratar mycket, sätter ord 

på känslor, på situationer. Särskilt i konflikter, mycket ord”. R13 gav exempel på hur hon 

pratar med de yngre barnen: ”… man får förstärka med ord att ’jag ser att nu blev din kompis 

ledsen, ser du också?’ eller ’jag märker att Lisa är ledsen, vi får hjälpa henne att bli glad igen’ 

till exempel”.  

 

     Strukturerade övningar. Denna kategori baseras på fem underkategorier, vilka beskriver 

olika typer av strukturerade övningar. Dessa var ritsagor, rim och ramsor, teater, rollspel samt 

språkövningar. Av deltagarnas berättelser framgår att en mängd strukturerade metoder 

används i syfte att öva exempelvis turtagning, empati, kommunikation, samarbete och 

konfliktlösning. På R18´s arbetsplats arbetar man med sagor: ”Vi gör ritsagor på 

whiteboardtavlan, om händelser och hur man ska vara, som skapar diskussioner”. R12 

beskriver hur hon arbetar med språket: ”Vi arbetar med att utveckla språket, med sagor, rim 

och ramsor. Kommunikation och hur vi samtalar.” Även förskolan där R2 arbetar lägger vikt 

vid språket och att våga tala inför andra: 

 

På vår avdelning har vi gjort så att vi har en apa som heter Herr Nilsson som ett barn får 

ta med sig hem över helgen. När de kommer tillbaka på måndagen ska de berätta vad 

Herr Nilsson varit med om. Det här är någonting som även de allra blygaste barnen törs 

för då pratar de om någon annan, inte om sig själva.” 

 

R12 beskriver hur övningarna anpassas så att även de mindre barnen kan delta: 

 

Ibland har vi gjort så att man får sätta sin bild på det man väljer. Om vi ska göra en 

aktivitet så har vi bilder på de olika aktiviteterna, och så får de sätta sin bild på den de 

helst vill göra. Det handlar lite om att de ska se sitt eget inflytande, att det betyder 

något. 

 

Teater kan vara en bra metod, vilket R14 ger exempel på: ”Vi var på teater förra veckan, lite 

mer interaktiv teater, som handlade om det här att få vara med eller inte, och hur känns det i 

kroppen”. Även på förskolan använder sig deltagarna av teater, genom att dramatisera 

händelser i barnens vardag. R11 beskriver följande: 

 

Vi pedagoger brukar jobba mycket med rollspel. Om det uppstår en konflikt mellan 

barnen så spelar vi pedagoger upp det som har hänt, så att barnen får ett annat 

perspektiv. Och så stannar vi liksom vår lilla konflikt och så får barnen komma med 

olika lösningar. Det är ett sätt för barnen att få olika perspektiv. 

 

 

Diskussion 

 
Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare uppfattar begreppet social 

kompetens, och hur de arbetar i förskolan med att främja barns sociala kompetens. Syftet var 

också att undersöka huruvida dessa uppfattningar och arbetssätt förändrats sedan 2004. 

Studien förmedlar förskollärares tankar och erfarenheter, vilket kan belysa hur man praktiskt 

arbetar i förskolan. Deltagarna beskriver begreppet social kompetens inom ramen för de tre 

begreppen interaktion, konformitet och självhävdelse. För att främja barns sociala kompetens 

arbetar pedagogerna med aktiv närvaro, inkluderande grupper, spegling samt strukturerade 

övningar. En jämförelse mellan 2004 och 2017 visar att pedagogerna idag i större 
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utsträckning än 2004 arbetar med metoderna inkluderande grupper, spegling och 

strukturerade övningar. Beträffande aktiv närvaro är förhållandet det motsatta, det förekom 

mer frekvent 2004 jämfört med 2017. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

     Uppfattningar om social kompetens. Deltagarnas beskrivning av begreppet social 

kompetens tyder på att det uppfattas som ett komplext begrepp, bestående av flertalet 

komponenter, vilket även belysts i tidigare forskning (Guralnick & Neville, 1997; Ogden 

2001a).  Den dominerande kategorin interaktion inrymmer komponenter som empati och 

samarbetsförmåga (Ogden 2001a) samt förmågan att kommunicera, lösa konflikter och skaffa 

vänner (Guralnick & Neville, 1997). 

     Resultatet påvisar att social kompetens beskrivs i termer av konformitet, men också i 

termer av självhävdelse. Av deltagarnas utsagor framgår att det som inryms under begreppet 

konformitet inte avser anpassning i form av hänsyn, utan i form av en mer övergripande 

följsamhet till gruppens och samhällets normer och regler samt förmågan att underordna sig 

dessa. Detta är också anledningen till varför den abstrakta termen konformitet valdes i 

analysförfarandet, framför alternativa termer som till exempel anpassning. Självhävdelse 

betraktas av deltagarna som en viktig komponent, vilken närmast fungerar som motvikt till 

konformitet. Ett socialt kompetent barn beskrevs som ett barn som kan samspela med andra 

på ett lyhört sätt utan att ge avkall på egna känslor och önskemål. Detta stöds av Ogden 

(2001b), som hävdar att konformitet måste balanseras av självhävdelse för att verklig social 

kompetens ska föreligga. Studiens resultat antyder en ökad medvetenhet om komplexiteten 

hos fenomenet social kompetens, då fler deltagare nämnde konformitet och självhävdelse i 

sina utsagor 2017 jämfört med 2004. 

 

     Metoder för främjande av social kompetens. I kategorin aktiv närvaro ryms mycket mer än 

enbart deltagande i barnens lek. Deltagarna är inte bara fysiskt närvarande utan ser och hör, 

agerar, tröstar, hjälper och lyssnar, vilket kännetecknar en aktivt närvarande vuxen (Pape, 

2001). Deltagarna i denna studie visar att de har en god förståelse för hur deras egen aktiva 

närvaro kan komma att påverka barnens utveckling av social kompetens. Studien visar hur de 

vuxna aktivt deltar i barnens liv, och förmedlar en bild av ständigt närvarande, lyhörda 

pedagoger, som observerar, ingriper och ofta själva deltar i leken, vilket är av stor vikt för den 

sociala kompetensutvecklingen (Pape, 2001), samt främjar barns kamratrelaterade sociala 

kompetens (Kontos & Wilcox-Herzog, 1997).   

     Av deltagarnas utsagor framgår att de uppmärksammar och tar hänsyn till individuella 

egenskaper hos barnen, och de barn som har svårigheter när det gäller kamratrelationer hjälps 

på olika sätt in i gemenskapen. Guralnick et al. (2003) har i sin studie om icke-social lek 

pekat på att ett icke-socialt lekbeteende kan bero på brister i social kompetens, som behöver 

avhjälpas. Deltagarna betonade återkommande hur barnens skilda egenskaper påverkar deras 

samspel med omgivningen, den respons de får och således ytterst deras sociala kompetens. 

Förskolemiljön kan betraktas som en arena för proximala processer, där individens 

egenskaper utgör en produkt såväl som en faktor i utvecklingsprocessen (Bronfenbrenner, 

2002), och där de individuella egenskaperna spelar stor roll i samspelet med omgivningen 

(Sameroff & Fiese, 2000). Något överraskande visar resultatet att samtliga deltagare 2004 

beskrev aktiv närvaro som en metod för att främja barns sociala kompetens, medan det 2017 

var färre. Resultatet pekar mot att användandet av inkluderande grupper, spegling och 

strukturerade övningar, vilka diskuteras i kommande stycken, istället har ökat.  
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Deltagarna i denna studie betraktar gruppen och dess dynamik som en arena för social 

träning, och vardagliga situationer som samling och måltidssitutioner används för att skapa en 

vi-känsla där alla är viktiga. Forskning bekräftar vikten av att de vuxna skapar en social 

inramning som är funktionell och meningsfull. På så sätt kan barnen skapa inkluderande 

kamratgrupper där alla kan få bekräftelse (Ogden 2001 b). Deltagarna beskrev hur de strävar 

efter att skapa möjligheter för lek, och för att hamna i givande, roliga och lärande situationer. 

Att kontinuerligt vara i sådana situationer, präglade av ömsesidighet, är en förutsättning för 

utveckling (Bronfenbrenner, 2002).  

      Resultatet av denna studie visar att deltagarna mycket medvetet genom spegling lär 

barnen att läsa av andra barn och tyda deras känslouttryck, men också att förstå sina egna 

känslor. De återkommer i sina berättelser till hur de sätter ord på barnets egna och 

kamraternas känslor, i konfliktsituationer såväl som i andra situationer. Förmågan att uppfatta 

och tolka emotionella signaler är en viktig del av social kompetens, och barn som har en god 

förmåga att förstå, reglera och uttrycka emotioner är mer socialt kompetenta och mer 

omtyckta av sina kamrater (Denham et al., 2003). 

     Den största skillnaden mellan 2004 och 2017 återfanns i kategorin strukturerade övningar. 

Resultatet visar att de strukturerade övningarna såsom till exempel ritsagor, teater och rollspel 

fått en större plats i det dagliga arbetet på förskolan. Deltagarnas redogörelser tyder på att  

man främst använder sig av enklare metoder med fokus på färdighetsträning, vilket enligt 

Beelman et al. (1994) ger bäst resultat för förskolebarn. 

 

    

Metoddiskussion 
 

Begreppet reliabilitet handlar om forskningsresultatets konsistens och tillförlitlighet, samt om 

möjligheten att replikera studien (Kvale & Brinkmann, 2014). I syfte att uppnå transparens 

och replikerbarhet har databearbetningen beskrivits utförligt. Samtliga intervjuer genomfördes 

utifrån samma intervjuguide, där även följfrågorna fanns specificerade, vilket ökar 

möjligheten att replikera studien. För att stärka analysens tillförlitlighet genomfördes ett 

interbedömar-reliabilitetstest, vilket visade god överensstämmelse mellan de båda författarnas 

bedömningar. Därtill kontaktades två av deltagarna efter analys av materialet och fick ta del 

av de abstrakta begrepp vilka var resultatet av analysen, varvid författarnas tolkningar 

bekräftades.   

     Validitet är ett begrepp som avspeglar huruvida studien undersöker vad den påstås 

undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuernas validitet hänför sig till huruvida 

deltagarnas utsagor är tillförlitliga samt huruvida själva intervjuerna håller god kvalitet (Kvale 

& Brinkmann, 2014). I syfte att uppnå god kvalitet i form av tillförlitliga utsagor från 

deltagarna ställdes vid intervjuernas början en inledande, bred fråga om ämnet, för att skapa 

förförståelse och bakgrund inför kommande frågor. Därefter efterfrågades deltagarnas mer 

specifika arbetssätt. Intervjuguiden innehöll ett antal följdfrågor av uppföljande och 

sonderande karaktär, vilka användes i de fall behov av fördjupade och mer specifika svar från 

deltagarna förelåg. Intervjuguiden utformades i syfte att erhålla spontana, rika, specifika och 

relevanta svar, och en deltagarvalidering gjordes redan vid intervjutillfällena genom 

författarnas klargöranden, vilket gav deltagarna möjlighet att bekräfta eller rätta till 

missförstånd. Detta är kriterier som avgör intervjuernas kvalitet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

     Författarnas förförståelse, liksom deltagarnas, kan utgöra ett hot mot validiteten. 

Beträffande deltagarna kan det dock hävdas att vad som eftersöktes var deras utsagor i 

egenskap av högskoleutbildade förskollärare med kunskaper i ämnet. Beträffande författarna 

kan deras förförståelse i bästa fall ha bidragit till att nyanser i deltagarnas utsagor fångades 

upp, tolkades och analyserades på ett sätt som gynnar resultatet.  
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Ett hot mot validiteten utgörs också av själva intervjusituationen, där de yttre betingelserna 

såväl som intervjuaren själv kan påverka resultatet (Kvale & Brinkmann, 2014). I syfte att 

göra intervjusituationen optimal genomfördes intervjuerna på deltagarnas arbetsplatser, på en 

plats och vid en tidpunkt de själva valt. I samtliga fall genomfördes intervjuerna under 

arbetstid i ett personalrum eller liknande, utan närvarande barn eller andra störningsmoment. 

Det kan dock inte uteslutas att deltagarna påverkades av vetskapen om att verksamheten, med 

barn och kollegor, pågick utanför rummet. I en kvalitativ intervjusituation är det omöjligt att 

helt eliminera risken för att deltagarna påverkas av intervjuaren. Värt att beakta är att 

intervjuerna i denna studie genomfördes av två intervjuare, vilket innebär en risk för att dessa 

på grund av sina skilda förkunskaper och förhållningssätt påverkade deltagarna på olika sätt. 

För att minimera denna risk användes samma intervjuguide vid samtliga intervjuer. 

Intervjuguiden innehöll både huvudfrågor och tillhörande följdfrågor, för att begränsa antalet 

spontana följdfrågor. 

     Denna studie baseras på intervjuer med förskollärare på kommunala förskolor i två 

mellansvenska städer. Ett hot mot validiteten skulle kunna utgöras av att skillnader mellan de 

båda städerna, trots att de liknar varandra demografiskt, påverkat resultatet. Sådana eventuella 

skillnader uppvägs i viss mån av att samtliga deltagare arbetar i kommunala förskolor, vilka 

bedriver en läroplansstyrd verksamhet med liknande pedagogik. Urvalsmetoden, vilken var en 

kombination av tillgänglighetsurval och handplockat urval, valdes då spridning avseende 

förskolornas geografiska läge eftersträvades. 

     En styrka hos denna studie är att Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002) beaktades både innan, under och efter intervjuerna. Deltagarna fick 

via missivbrev utförlig information om studien samt om gällande etiska regler. Vid 

intervjutillfället påmindes deltagarna om möjligheten att avbryta under intervjuns gång, och 

själva intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplats, där de förmodades känna sig 

bekväma. Efter intervjuerna försäkrade sig intervjuaren om att inga negativa tankar eller 

känslor hade väckts hos deltagarna.  

     För denna studie, där förståelse och beskrivning eftersträvades, valdes en kvalitativ 

forskningsdesign med halvstrukturerade intervjuer, framför enkäter. Det begränsade antalet 

deltagare i denna typ av studie kan dock innebära att generaliserbarheten begränsas.   

Deltagarna valdes ut med hjälp av en kombination av handplockat urval och tillgänglighets-

urval, i syfte att uppnå geografisk spridning. Intervjuerna genomfördes på sammanlagt nio 

förskolor, vilket ger en relativt god variation. Detta gör att resultatet skulle kunna ses som i 

viss mån representativt för kommunala förskolor i landet. 

  

 

Slutsats 

 
Med ständiga förändringar, blixtsnabba kommunikationer och ett stort informationsflöde 

ställer samhället av idag höga krav på individen. Egenskaper som premieras är flexibilitet, en 

god förmåga att möta och bemöta omvärld och andra människor samt inte minst förmågan att 

ta för sig och tillgodose egna behov och önskemål.  

     Enligt läroplanen är ett av förskolans mål att utveckla barnens sociala kompetens. Hur 

detta mål ska uppnås beskrivs inte, utan personalen är hänvisad till sin egen kompetens och 

ledningens förmåga att konkretisera målen. Resultatet av denna studie är uppmuntrande och 

kan antyda att medvetenheten om social kompetens hos pedagogerna har ökat och 

arbetsmetoderna utvecklats sedan 2004. Med hänvisning till den forskning som redovisas i 

studien skulle en försiktig slutsats även kunna vara att de förskolor som studien omfattar 

håller en hög kvalitet avseende arbete med barns sociala kompetens. 
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Studien bidrar till att skapa en bild av hur man arbetar i förskolan för att främja barns sociala 

kompetens, och inbjuder till liknande studier. Utifrån resultatet av denna studie vore det 

intressant att studera hur arbetet med att främja barns sociala kompetens bedrivs på privata 

förskolor med en specifik pedagogik. Det vore även intressant att genomföra en liknande 

studie med manliga förskollärare. Resultatet av denna studie kan även tjäna som underlag för 

studier av mer kvantitativ art, med ett avsevärt större deltagarantal. 
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