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1. Inledning
Förskolan spelar en stor roll i barnets liv. I samarbete med vårdnadshavarna ska vi,
pedagoger, uppfostra och vägleda barnet till en fungerande samhällsmedborgare.
Både Pape (2003) och Nilsson (2001) anser att samhället har blivit hårdare. Det är
något som jag har lagt märke till både genom mitt arbete inom barnomsorgen men
även i samhället. Pape (2003) menar att ökningen av våld och kriminalitet i
samhället beror på att många barn saknar vuxna, som är närvarande i deras liv.
Medan Nilsson (2001) skriver om skolans problem i form av mobbning, våld och
relationsproblem. På grund av detta anser Pape (2003) och Nilsson (2001) att det
ställs höga krav på skola och förskola för att erbjuda en uppmuntrande miljö, som ger
barnen en struktur och som stimulerar goda relationer och samspel.

Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 98) är en viktig uppgift för förskolan att
grundlägga och förankra de värden som vårt samhälle vilar på. De värden som
förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen är bland annat individens frihet
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet
med svaga och utsatta. Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall
prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa
och jämställdhet samt egna och andras rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i
verksamheten. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de
rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är
vuxna viktiga som förebilder. Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar
tydliggörs i den dagliga verksamheten.

Jag tycker att ämnet social kompetens var intressant utifrån den utbildning jag har
gått och samhällets förväntningar på mig i min yrkesroll.

1.1. Syfte
Syftet med studien var att ta reda på hur man i förskolan arbetar med barnens sociala
kompetens.

1.2 Frågeställning
Hur beskriver pedagogerna begreppet social kompetens och hur den utvecklas?
Hur arbetar förskolan med barnens sociala kompetens?

1.3 Begreppsdefinitioner
Pape (2003) hävdar att det i dagsläget inte finns någon accepterad
begreppsförklaring av social kompetens. Hon anser att social kompetens handlar om
de kunskaper, färdigheter, värderingar och motivation som behövs när man umgås
med andra människor. Ogden (2003) påstår att det handlar om hur barnet uppför sig
i förhållande till de förväntningar som omgivningen har, samt hur barnet tillgodoser
sina sociala behov. Jag anser att social kompetens handlar om de kunskaper,
färdigheter och värderingar som man behöver för att kunna uppträda som en god
samhällsmedborgare.
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2. Litteratur
Som underlag för detta examensarbete inleder jag med en teoridel som i första hand
utgår från Pape, Nilsson m.fl. I denna del tar jag upp och klargör ett antal definitioner
och företeelser som ligger till grund för mina tankar och frågeställningar. Dessutom
redovisar jag några exempel på metoder som kan användas i arbetet med barnens
sociala kompetens.

2.1 Social kompetens
Nilsson (2001) delar upp social kompetens i fem områden: samarbete, empati,
självkontroll, självhävdelse och ansvar. Hon anser att barn som har social kompetens
är bra ledare, mer aktiva socialt sett och har därigenom fler vänner. Pape (2003)
anser att självhävdelse innebär att våga ta plats, ta initiativ och uttrycka sina åsikter
tillsammans med andra samt att stå emot grupptryck. Hon anser även att en bra
självkänsla, tron på sin egen förmåga och att respektera sig själv krävs för att kunna
hävda sig i gruppen. Barn som saknar dessa förmågor blir tillbakadraget, ensamt och
isolerat i barngruppen. Det är viktigt att pedagogerna hjälper barnen att utveckla sin
sociala kompetens.

Det finns även barn som tar för mycket plats dvs. hävdar sig för mycket framhåller
Pape (2003). Det är viktigt att alla barn ges plats i förskolan. De barn som hävdar sig
för mycket saknar självkontroll. Om barnet saknar självkontroll måste han/hon lära
sig att hålla sig tillbaka och låta andra komma till tals. Vidare poängteras att lära barn
social kompetens innebär både att stärka de som saknar, men samtidigt lära de som
har social kompetens att visa hänsyn, respekt och ansvarskänsla. Dessutom framhålls
att det kan ta tid för barn att lära sig social kompetens. Öhman (2003) anser att barns
sociala kompetens utvecklas i samspel med omgivningen.

Barnet lär sig sociala färdigheter i samspel med andra oavsett om de är vuxna eller
barn anser Folkman & Svedin (2003). Däremot kan vuxna aldrig ersätta lyckan att ha
vänner, vara jämlika och dela upplevelser. Som pedagog kan man inte vara kompis
med barnet, men man kan hjälpa barnet att skaffa vänner. Hartup skriver i artikeln
”Having friends, making friends & keeping friends: Relationships as educationel
contexts” att relationer med jämnåriga bidrar till den sociala kompetensen och hur vi
fungerar som vuxna. Vänskapen ger barnet trygghet att prova nya saker och hantera
nya problem. Ulla Löfstedt skriver i Ingrid Carlgrens bok (1999) ”Miljöer för
lärande” att barn utvecklar och lär sig hela tiden, inte bara under arrangerade
tillfällen.

2.2 Förutsättningar för social kompetens

2.2.1 Program och metoder

Pape (2003) menar att det har utarbetats olika program för förskolan som tränar
barns sociala kompetens, men poängterar att arbetet med en metod inte garanterar
att barn blir mer socialt kompetenta. Hennes åsikt är att programmen används under
den strukturerade delen av förskolans verksamhet. Då används dockspel, rollspel,
sagoläsning och berättande.
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Kan man lära ut koderna för vänskap, solidaritet och sammanhållning är en fråga
som Nilsson (2001) har ställt till Kimber som anser att det är möjligt. Kimber har
utvecklat ett arbetsmaterial som heter SET (social emotionellt träning) och som
används i skolan.

2.2.2 Olika förutsättningar

När barn kommer till förskolan har de olika förutsättningar påpekar Pape (2003). En
del barn har varit hemma med föräldrarna hela tiden och har enbart sin
erfarenhetsvärld från hemmiljön, medan andra har varit utanför hemmet och borta
från föräldrarna. Hon påpekar att den sociala kompetensen och kunskap om hur
vänskap skapas är beroende av varandra. Barnen behöver social kompetens för att
utveckla vänskap samtidigt som vänskap är en förutsättning för utvecklandet av den
sociala kompetensen. Webster-Stratton (2004) anser att den sociala kompetensen
även kan upplevas olika beroende på i vilken miljö barnet vistas i. Detta visar Pape
(2003) genom ett exempel som handlar om när barn byter förskola. På den första
förskolan ansågs den ömsesidiga respekten viktig och barnen fick säga emot de
vuxna, när de inte var överens. Därefter förhandlades lösningar fram. På den nya
förskolan bestämde de vuxna och barnen skulle inte ifrågasätta deras beslut. Det nya
barnet uppfattades av de vuxna som oförskämt och jobbigt, eftersom det hade svårt
att finna sig tillrätta på den nya förskolan.

De barn som beter sig minst kärleksfullt är de barn som behöver kärlek mest anser
Webster-Stratton (2004). Det gäller även de barn som har störst behov av beröm,
uppmärksamhet och uppmuntran. Barn som får en konsekvent och meningsfull
uppfostran får bra självkänsla. Positiv uppmuntran stärker barnet i deras utveckling
och sociala kompetens. Barn som har en god relation med sina föräldrar, som stödjer
barnet i dess utveckling och som får uppmuntran har bättre förutsättningar att
utveckla social kompetens än de som inte har bra familjeförhållanden. De som under
sin uppväxt har fått mycket beröm är populära bland sina kamrater. Medan de som
verkligen behöver positiv uppmärksamhet sällan får det och oftare får negativ
uppmärksamhet och kritik.

2.2.3 Föräldrarollen/föräldrar

Grandelius (1999) skriver att: ”Föräldrarollen är komplicerad. Barn fyller många
behov för oss vuxna. De utgör den naturliga förlängningen av oss själva mot
framtiden. Barnen är vår stolthet, vår viktigaste ägodel, vårt ansvar, vår oro, vår skuld
och i värsta fall vår skam” (s. 27). Öhman (2003) anser att föräldrarna är de
viktigaste personerna i ett barns liv, men att alla vuxna som kommer i kontakt med
barnet har ansvar för dess utveckling. Föräldrar borde inte känna rädsla att använda
sin makt som föräldrar, men enligt Grandelius (1999) saknar dagens föräldrar regler
för barnuppfostran. Som förälder måste man kunna lyssna, låta barnet ta plats, ge
beröm och visa respekt. Föräldrar måste även stödja barnet när barnet inser att det
inte är centrum i universum utan att barnet kan se andra, kunna ta hänsyn och
respektera andra, kunna ta plats och ge plats för andra. Grandelius (1999) hänvisar
till Juul: ”Vi kan idag finna föräldrar som är så inriktade på att inte kränka sina barns
rätt till självutlevelse att barnen kommer att växa upp i ett föräldralöst tomrum”
(s.42).
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Pape (2003) hävdar att det är otroligt viktigt att få föräldrarna engagerade i sina
barns uppfostran. Hon anser att det är föräldrarnas osäkerhet i rollen som föräldrar
som gör att de agerar som kompisar till sina barn. Det är viktigt att lärarna gör
föräldrarna medvetna om att en bra förälder inte enbart gör roliga saker med barnet.
Man är lika bra förälder genom att bara vara tillsammans med barnet. Lindell &
Hartikainen (2001) och Grandelius (1999) poängterar att vara förälder hindrar dem
inte från att leka och ha kul med sina barn.

2.2.4 Samarbete föräldrar - förskola

Både Lpfö 98 och Öhman (2003) tar upp att förskolan i samarbete med hemmen ska
stödja barnens i deras utveckling till ansvarskännande människor och
samhällsmedborgare. Tillsammans måste vi skapa en miljö som ger barn och
ungdomar de bästa möjligheterna att utveckla sin sociala kompetens påpekar Pape
(2003). Föräldrarna har rätt att uppfostra barnet utifrån de traditioner och
värderingar, som de lever efter, oavsett om de har svensk eller utländsk bakgrund.
Men samarbetet kräver en ömsesidig respekt för varandras kompetens och ansvar.
Föräldrarna ska respektera pedagogernas kompetens. Författaren hävdar att det är
pedagogens ansvar att skapa en bra relation med föräldrarna för att skapa ett
fungerande samarbete.

Webster-Stratton (2004) anser att både lärare och föräldrar har en viktig uppgift i att
förbereda dagens barn för att bli ansvarsfulla medborgare som är kapabla till
genomtänkt beslutsfattande och som kan handskas med konflikter, speciellt under
stress. Då föräldrar sällan har möjlighet att se sina barn i stora barngrupper är det
viktigt för läraren att tillsammans med föräldrarna diskutera barnens sociala behov.
För barn som har vissa sociala svårigheter är det viktigt att lärare och föräldrarna
samarbetar för att identifiera positiva sociala färdigheter att börja arbeta med. Det
första steget att skapa en relation med barnen är att lära känna dem. För att göra det
behöver man lära känna föräldrarna och förstå hur deras familjesituation ser ut
exempelvis skilsmässa, dödsfall i familjen och uppfostringsmetoder. Hembesök är en
effektiv metod att lära känna barnet.

2.2.5 Uppfostran

Pape (2003) anser att målet med uppfostran är att lära barn och ungdomar ett ärligt
och respektfullt uppträdande i mötet med andra människor. Grandelius (1999) kallar
denna gränssättning för ”livets spelregler”. Författaren framhåller att, för att barnen
ska kunna följa reglerna som gäller i samvaro med andra, krävs att de har kunskap
om vilka reglerna är. Lindell & Hartikainen (2001) anser vidare att barn behöver
gränser för att växa. Genom att uppleva gränser, frustrationer och tråkigheter får de
delta i livet. De liksom Grandelius (1999) anser att barn, som alltid har fått allt
serverat, inte har de rätta verktygen för att klara av att bli en bra
samhällsmedborgare.

I dagens samhälle har vi olika familjestrukturer och därför är det viktigt att alla
parter är delaktiga i uppfostran påpekar Grandelius (1999). Föräldrarna är de
viktigaste personerna i ett barns liv, men alla vuxna som kommer i kontakt med
barnet har ett ansvar för dess utveckling. Pape (2003) anser att en del saker måste
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man som vuxen bestämma för barnen utan förklaring. Men ibland när det sätts
gränser faller det sig naturligt att förklara för barnen varför gränser sätts.

Barn är kompetenta anser Pape (2003), men hon undrar samtidigt om de kan styra
sina liv. För att barn ska kunna ta ansvar för sina handlingar anser hon att det måste
finnas personer i barnets närhet som lär barnet detta. Författaren upplever att barn
vill hjälpa till och vara till nytta. Då är det viktigt att uppmuntra istället för att dämpa
barnets initiativ, bara för att den vuxne upplever det besvärligt när barn hjälper till.

2.2.6 Förebilder

Vi vuxna är förebilder poängterar Ogden (2003). Det räcker inte att visa barnen hur
de ska bete sig mot varandra om vi inte agerar på samma sätt mot varandra. Öhman
(2003) håller med om att vuxna är förebilder men poängterar att kontakten med fler
vuxna förutom föräldrarna innebär fler förebilder. Barn lär sig bäst genom att se hur
vuxna förhåller sig till varandra och barn i vardagliga situationer. Vidare anser
Öhman (2003) att vuxnas förhållningssätt och attityder påverkar hur barn utvecklar
lek, språk och empati. Medan Grandelius (1999) påpekar att alla som umgås med
barnet är förebilder för honom/henne. Webster-Stratton (2004) påpekar att de vuxna
genom att använda känslospråk visar barnet både hur känslor uttrycks och hur de
hanteras.

Pape (2003) nämner att i förskolan ser man de yngre barnen observera de äldre
barnen och ta efter deras beteende. De äldre barnen har därför en viktig roll som
förebild för de yngre. Hartup tar i sin artikel ”Having friend, making friends &
keeping friends: Relationships as educational context” upp att barn lär sig på fyra
olika sätt. Dels genom handledning av ett jämngammalt barn, kooperativt lärande,
samarbete och imitation. Pape (2003) anser att det är viktigt att äldre barn
tillrättavisar de yngre eftersom detta sker i leken. Hon ger exempel hur barn kan lära
sig att bygga lego utifrån en bruksanvisning. Barnet klarar emellertid inte av det på
egen hand. Intill barnet sitter ett äldre barn som stödjer barnet under dess lärprocess.
Efter ett par repetitioner klarar det yngre barnet av att följa en bruksanvisning och på
detta sätt bygga med lego.

2.3 Förskolan

2.3.1 Förskolans uppgift

Pedagogerna ska skapa en verksamhet som stödjer varje barns behov under deras
utveckling hävdar Öhman (2003). Vidare påpekar hon att arbetet med barn är ett
ansvarsfullt jobb eftersom man genom sitt förhållningssätt påverkar en annan
människa. Öhman (2003) hänvisar till förskolans läroplan Lpfö 98; ”Förskolan ska
sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
förmåga att ta hänsyn till andra och leva sig in i andra människors situation samt
vilja att hjälpa andra, sin förmåga att ta hänsyn till andra och upptäcka, reflektera och
ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. Förståelse för att
andra människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund och
respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö” (s.21). Förskolans uppdrag är
enligt Lpfö 98 att lägga grunden för ett livslångt lärande. Barnen ska erbjudas en god
pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande ingår.
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Pape (2003) anser att utveckla barns positiva sociala resurser är en betydelsefull
uppgift i förskolan. Hon poängterar att barn ska få möjlighet att lära sig olika sociala
färdigheter, men hur kan vi veta att de lär sig detta om vi inte vistas i samma rum
med barnen. Hon tar även upp ett begrepp som enligt henne ofta används i förskola:
”att lära barn självständighet”. Vad begreppet står för och vad pedagogerna
egentligen menar är två olika saker. Det pedagogerna menar är att barnen ska lära sig
sitta på pottan, klä på sig och ta sig upp när det ramlar utan hjälp. Inte att de ska
ifrågasätta vuxna vid exempelvis uppmaningar och tillsägelser. Ulla Löfstedt i Ingrid
Carlgrens bok ”Miljöer för lärande” (1999) anser att förskolans viktigaste uppgifter är
att tillhandahålla lekmaterial, inspirera och ge dem tid och utrymme för lek.

2.3.2 Förskolans roll att fostra

Webster-Stratton (2004) påpekar att förskolans dagliga rutiner kan göras tydliga
genom ett schema, där barnen kan se vad de ska göra under dagen. För yngre barn
kan schemat bestå av bilder. Författaren poängterar att rutiner hjälper barnet genom
att berätta vad som förväntas av dem. Schemalagda samlingar är ett sätt att stimulera
relationer, men tiden på samlingen bör anpassas efter barnets ålder. Samlingen ger
pedagogen tid att lyssna på barnen, samtidigt som barnen i gruppen lär känna
varandra. Ett tips, som kan vara till hjälp för de yngre, är att den som talar håller i ett
föremål exempelvis en nalle. På detta sätt ser alla vem som har ordet. När barnet har
talat färdigt får ett annat barn ordet genom att ta emot föremålet.

2.4 Leken

2.4.1 Lek eller pedagogiskt verktyg

Pape (2003) tar upp dilemmat som uppstår när vuxna deltar i barns lek. Är det
fortfarande barnens lek eller är det en vuxenstyrd lek? Författaren anser att en vuxen
kan leka med barn, men att leken blir på den vuxnes villkor och inte barnens. Pape
(2003) hänvisar till Gadamer och Lamar, som har olika uppfattningar. Gadamer
anser att lek inte är lek, när den används som pedagogiskt verktyg. Detta är något
som Lamar motsätter sig eftersom denne anser det nödvändigt för den vuxne att
delta i barns lek, om barnets sociala kompetens ska stimuleras. Pape (2003) påstår
att vuxna vill ha kontroll oavsett om det sker medvetet eller omedvetet. Därför anser
hon, att barns lek inte är lek så snart en vuxen kliver in och använder leken, som ett
pedagogiskt verktyg eftersom leken inte sker på barnens villkor. Hon poängterar
vidare, att när barn hamnar utanför leken är det den vuxnes uppgift att hjälpa in
barnet i leken genom att själv delta i leken. I detta fall hänvisas till Bae som anser att
vuxnas deltagande i barns lek förutsätter att den vuxne kan visa respekt, släppa
kontrollen, vara spontan och hänge sig till leken genom att kliva ur sin roll som
vuxen.

Ett av de bästa sätten att skapa positiva relationer är genom att leka tillsammans med
barnen anser Webster-Stratton (2004). I leken är våra relationer mer jämställda och
den vuxne kan följa barnets instruktioner. Detta skapar en tillit och närhet mellan
den vuxne och barnet. Men att som vuxen vara lekfull innebär inte att tillåta
respektlöshet i samspelet. Första steget i den fria leken är att, istället för att ge
instruktioner, låta barnen komma på idéer och uppmuntra dessa.



7

2.4.2 Lekens betydelse för utveckling av språk och social kompetens

Gemensamt hävdar Folkman & Svedin (2003), Lillemyr (2002), Pape (2003) och
Öhman (2003) att leken är viktig för utvecklandet av barns sociala kompetens. När
barn leker tillsammans anser Folkman & Svedin (2003) att de behöver kunna lekens
regler såsom samförstånd, ömsesidighet, turtagning och sätta sig in i hur andra
känner. Pape (2003) anser att barn utvecklar sitt tänkande i leken. I leken grundläggs
konsten att umgås, följa regler, kunna visa hänsyn och att tåla motgångar. När man
leker tillsammans måste man kunna kompromissa. Granberg (2003) anser att genom
bråklek lär sig barnen skillnaden mellan lek och allvar. Därför bör bråklek tillåtas i
förskolan under ordnade former dvs. under en vuxens vakande öga.

Pape (2003) anser att även språket är viktigt för utvecklandet av social kompetens.
Det är med hjälp av språket som barnen kommunicerar med varandra. För att lära sig
prata krävs en tillåtande miljö poängterar hon. Den uppmärksammar författaren
genom frågan: ”Varför barn måste vara tysta när de äter?” Författaren anser, att vi
istället borde prata med barnen och på så sätt lära dem kommunicera med varandra
Lillemyr (2002) påpekar att i leken övar barnen på att kommunicera med varandra.

Pape (2003) tar upp metoden medläsning som stärker barnens språkutveckling. Den
innebär att man läser tillsammans med barnen och ställer frågor till barnen, om det
som har hänt och kommer att hända i boken, för att göra barnen delaktiga i
läsningen.

Webster-Stratton (2004) anser att läraren kan stödja barnets språkutveckling genom
att sätta ord på vad barnen gör i leken och ge uppmuntrande kommentarer. Om
läraren gör detta kommer deras emotionella ordförråd att utökas samt deras
uppmärksamhet. Man kan para ihop ett barn med svag social kompetens med ett som
har bra social kompetens under leken, för att på så sätt lära barnet social kompetens.
Det är viktigt att man som lärare är närvarande och ger beröm.

2.5 Miljön
Pape (2003) funderar kring hur man kan skapa en miljö som gör leken till en arena
för positivt socialt lärande. Hon betonar den fysiska miljöns påverkan på
verksamheten. Lillemyr (2002) ger exempel på miljön betydelse för barnens sociala
utveckling vid 2 års ålder. I den åldern är barn mer intresserade av att leka
tillsammans om barnen känner att de har vuxenstöd i form av ögonkontakt.

Miljöns betydelse utifrån barnets behov av närhet kommenterar Webster-Stratton
(2004). En del barn har behov av att sitta nära en vuxen och därför är placeringen av
barnen viktig. Genom att tillgodose barnets behov kan läraren ge signaler och
vägledning utan att störa hela gruppen. Att ge barnen stabilitet och en trygg miljö
bestående av konsekvent gränssättning, tydliga regler och förutsägbara rutiner gör att
barnet känner sig tryggt. Detta medför i sin tur att barnet utvecklar den sociala
mognad, som krävs för att klara sig i samhället. Hon påpekar även att det för yngre
barn kan vara svårt att övergå från en aktivitet till en annan. Därför underlättas
övergångarna om barnen förbereds inför dessa. Vid övergångar kan läraren upprepa
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vad barnet förväntas göra för att underlätta för barnet. Det är viktigt att säja hej och
hejdå.

Pramling Samuelsson & Johansson (2003) beskriver hur viktig den pedagogiska
miljön är. Hur lärare i förskolan tänker samt presenterar och organiserar rum och
material är en viktig del miljön signalerar till barnet vilken tilltro läraren har till dess
kompetens. Exempelvis genom att färger och penslar förvaras högt upp på hyllan som
gör barnet beroende av den vuxne. Om den pedagogiska miljön ska vara en arena
som stödjer och utvecklar barnens kompetenser, måste miljön anpassas till de
förändringar, som sker i barngruppen.

Miljön delar Granberg (2003) upp i fysisk och psykisk miljö. Den fysiska miljön
består av de ramar som begränsar lekområdet såsom väggar och staket. Det som
påverkar hur, vad och var barnen leker är hur gården och rummen är utformade och
vilket material som finns att tillgå, men även hur de visas för barnen. Miljön måste ge
utrymme både för lugna lekar och vilda lekar. Den psykiska miljön innefattas av tid
och utrymme, vilka är förutsättningar för att leken ska utvecklas. I den mån det går
bör man undvika att avbryta leken oavsett det gäller samling, mellanmål eller
hämtning av barnet. Det ska finnas material som lockar till rollekar. För att barnet
ska kunna ta del av materialet på egen hand, bör det placeras synligt och
lättillgängligt. En lekstimulerande miljö bör utstråla harmoni, därför är det viktigt att
tänka på vilka färger som ska finnas i förskolan, samt placeringen av möbler. Hyllor
kan ses som skyltfönster, som vill bjuda upp till lek. Som avslutning på dagen kan
exempelvis dockorna läggas i sina sängar, för att inför nästa dag inbjuda till lek.
Barnen väljer lekmaterial efter vad de kan se, därför ska det placeras i barnens
synfält. Saker ska ha en bestämd plats och märkas för att barnen lätt ska hitta det de
söker.

En idé som Granberg (2003) för fram är att genom avgränsning av rummet med en
soffa eller en bokhylla kan flera lekar förekomma i samma rum. För att avskilja
rummet, men ändå ha överblick kan genomskinliga tyger och vikväggar användas
som avgränsning. Även i utemiljön kan olika rum utformas med hjälp av flyttbara
blomlådor, långa brädor, tält, bord och bänkar. Hur pedagogerna skapar en
lekstimulerande miljö avgörs av förskolans planlösning, utrymme och ekonomi.

2.6 Metoder för arbetet med barns sociala kompetens

2.6.1 Regler

Det är viktigt att låta barnen vara med när regler ska bestämmas anser Webster-
Stratton (2004). Detta gör att barnen känner trygghet och skyddar sina rättigheter.
För att reglerna ska följas kan belöningssystem, timeout, konflikthantering och
problemlösning användas. Under inlärningen av regler måste läraren ge mycket
beröm och uppmuntran till de barn som följer reglerna. Det är viktigt att de små
barnen både får höra och se genom konkreta demonstrationer vad det önskvärda
beteendet är, samt även få möjlighet att träna. När yngre barn hindras att göra det de
vill kan de börja bråka, skrika eller få raseriutbrott. Barn uttrycker sitt behov av
självständighet på detta sätt. Det är viktigt att komma ihåg att barnet ifrågasätter
reglerna och inte dig som person. Särskilt om man som lärare är inkonsekvent vid
gränssättning. När man ger barnet en tillsägelse är det viktigt att tala om vilket
beteende man vill att barnet ska ha. Exempel på tydliga uttalanden är ”Håll glaset
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med båda händerna!” istället för ”Du spiller mjölk!”. Ett annat exempel på otydligt
budskap är ”Nu ska vi städa” om man som lärare inte deltar i städningen. Eftersom
barnet ser att läraren inte städar, anser barnet att det inte heller behöver städa. Barn
blir mer samarbetsvilliga, om de får beröm när de samarbetar. Om de inte följer
lärarens uppmaning måste läraren påtala vad konsekvensen blir. Om de då
samarbetar måste de få beröm för det.

2.6.2 Belöningssystem

Enligt Webster-Stratton (2004) upplever många lärare en oro över användandet av
belöningssystem och att barnen kräver belöning för att upprätthålla ett gott
uppträdande. Författaren anser, att det är viktigt att uppdatera vilket beteende, som
ger belöning. När beteendet är uppnått på en daglig bas kan intervallerna utökas tills
dess belöningar inte längre behövs. Det är viktigt att fokusera på barnets beteende,
vilket dessa meningar är ett bra exempel på. ”Jag är stolt över dig för att du kommer
in som en stor flicka. Du har kämpat hårt och du måste vara jättenöjd. Du börjar
verkligen bli stor” (s.128).

Det är viktigt att belöningssystemet är enkelt och används konsekvent anser Webster-
Stratton (2004). Som exempel ges att varje barn har ett kort där belöningar i form av
en stämpel används för att barnet i samband med hämtning kan dela sin framgång
med föräldrarna. Man kan ha en färgläggningsbild med tankebubblor som
representerar olika aktiviteter som barnet gör under dagen. För barn i åldern 3-5 år
bör belöningarna vara enkla, lekfulla och omedelbara. Genom att bestämma
belöningen på ett lekfullt sätt kan man enligt författaren använda ”lyckohjulsspelet”
(s.138).

Barns syn på vad som är belöning kan variera, enligt Webster-Stratton (2004).
Genom att fråga barnen vad de tycker om för belöningar, blir de mer delaktiga och
motiverade. Barn i alla åldrar älskar överraskningar. Man kan beskriva belöningen på
en lapp och stoppa i ett dekorerat kuvert, som förvaras på en för barnen synligt ställe.
Detta öppnas när de har nått ett visst antal poäng. Författaren är av den åsikten, att
för barn i åldern 4-6 år är klistermärken på ett papper belönande i sig och därför är
andra former av belöningar onödiga. Det är viktigt att begränsa hur många
belöningar barnet kan få per dag. Enligt författaren är det viktigt att se belöningar
som ett ”yttre stöd att hjälpa barn tills de klarar sig på egen hand” (s.111).

Belöningar kan vara konkreta, exempelvis klistermärken och pennor eller i form av
speciella privilegier, som att leka med en speciell docka eller sitta i mysfåtöljen. Det
första man bör göra, när ett belöningssystem ska arbetas fram, är att omformulera
det negativa beteendet till positiva förväntningar på barnet. Om barnet har stora
svårigheter att följa de sociala reglerna så bör de delas upp i små delmål som barnet
kan klara av, enligt Webster-Stratton (2004).

2.6.3 Beröm

Webster-Stratton (2004) påpekar, att det är viktigt att berömma varje barns arbete
och att allas arbete är lika mycket värt. Det är viktigt att vara konkret när det gäller
att ge beröm till barn. ”Bra jobbat”, ger barnet en väldig luddig bild av vad som är
bra. Var specifik med exakt vad barnet har gjort bra. Det ger barnen en klarare bild av
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vad det har gjort bra. Beröm har större inverkan om det lämnas av en person, som
utstrålar entusiasm och uppriktighet. En metod som kan användas på barn är då du
bygger vidare på något som barnet har sagt. Exempelvis om barnet säger: ”Jag ritar
en raket som kan flyga i luften och läraren svarar: Ja, du ritar en raket och du har
ritat starka motorer så att den kan flyga väldigt långt, det var häftigt. Denna teknik
fungerar som uppmuntran eftersom läraren visar att hon både förstår och värdesätter
barnets idéer och även kommenterar detaljer i teckningen” (s.97).

Barn behöver enligt Webster-Stratton (2004) även kunna ge beröm eftersom denna
färdighet hjälper dem skapa relationer med andra barn. För att barnen ska lära sig att
ge beröm kan man enligt henne ha ”komplimangsamlingar” då barnen får träna på
att ge varandra beröm. Det kan gälla något som barnet har gjort under dagen eller
veckan, som de uppskattade. Läraren kan under samlingen vara en bra förebild
genom att delta aktivt. Förskolebarnen kan i samlingen ha en nalle, som de ger till
barnet som får beröm. På så sätt kan de barn som har svårt att uttrycka
komplimanger ge en icke-verbal komplimang. Beröm från kamrater betyder mer för
barnet än om det kommer från en vuxen. För att stimulera barnens självberöm kan
man ställa en fråga till gruppen och be ett barn svara. Sedan kan man vända sig till
övriga barngruppen och säga: alla som tänkte svara likadant ge er en klapp på axeln.
Uppmärksamheten riktas då på att de tänkte svara samma sak, istället för att de inte
fick svara på frågan.

2.6.4 Uppmuntran

Webster-Stratton (2004) anser att uppmuntran inte alltid behöver vara verbalt
uttalad. Det kan även ges genom användandet av tecken exempelvis tummen upp.
Det kan även kombineras med en klapp på axeln eller en kram. Uppmuntran behöver
inte bara ges när beteendet är fulländat. När barnet lär sig något nytt behöver de stöd
under hela processen för att inte sluta träna. Ett annat sätt att ge uppmuntran kan
vara att ha utmärkelser. Barn som har gjort stor förändring eller utfört en speciell
insats kan få utmärkelsen ”toppenhunden”. Det barnet kan få stå först i kön eller gå
först till maten. Utmärkelsen ”fjäder i hatten” används när samarbete ska belönas.
När barnet på egen hand har gett någon beröm, gjort något trevligt eller varit snäll
mot någon annan sätter man en fjäder på väggen i en lodrät rad. När raden av fjädrar
når taket firar hela gruppen.

2.6.5 Hur förändrar man barns beteende

Genom identifiering av de negativa beteenden och när de sker kan man vara mer
specifik anser Webster-Stratton (2004). Barnet berömmes då det uppvisar önskvärda
beteenden. Positiva förväntningar skapar motivation och lust att försöka hos barnet.
Istället för att dra uppmärksamheten till det barnet som beter sig illa bör man
uppmärksamma de barn som har ett bra beteende. På detta sätt påminner man
barnet om det förväntade beteendet. Eftersom grupptryck fungerar som motivation
kan man ge beröm till gruppen. De som har svårigheter, behöver fler
inlärningstillfällen och fler delmål. De behöver mer beröm när de klarar delmålen för
att ändra ett beteende. Även det blyga samarbetsvilliga barnet måste få beröm. Dessa
barn behöver uppmärksammas för sin vänlighet, generositet eller hjälpsamhet, men
även när de svarar i samlingen eller deltar i diskussioner. Det är viktigt att barn lär
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sig att det är tillåtet att misslyckas. Därigenom skapar inte barnet en rädsla över att
prova nya saker.

För att komma till rätta med barn som ropar svaret, istället för att räcka upp handen
och vänta på sin tur, bör man enligt Webster-Stratton ignorera den som bara ropar
rätt ut. Fokusera på de som räcker upp handen och väntar på sin tur. Detta gäller
både vid frågor, som läraren ställer och när barnet vill berätta något. Beröm dem som
räcker upp handen och be en av dem att svara. Webster-Stratton (2004) anser, att det
är orealistiskt att förvänta sig att barn i förskolan ska klara av att räcka upp handen
och vänta på sin tur. Barn i den åldern är impulsiva och har svårt att vänta. Målet för
barn i den åldern är att uppmuntra deras deltagande. Barn brukar så småningom
uppmärksamma det faktum, att de som räcker upp handen oftare får svara. Det är
viktigt att inte ignorera de barn som är tillbakadragna. Om man ignorerar dem
sänder man budskapet att man inte bryr sig om den, men även att deras beteende är
accepterat.

2.6.6 Tecken

Läraren kan enligt Webster-Stratton (2004) använda olika signaler, tecken och bilder
för att korrigera beteenden. Exempel på tecken för ”tyst i klassen” kan vara två
fingrar som hålls ihop, klappa händer, slå till på ett föremål. Tummen upp kan vara
tecken för att barnen har uppmärksammat lärarens signal om tystnad. För yngre barn
kan man använda bilder för att påminna dem om det beteende, som vi förväntar oss
av dem. Ett alternativ till tecken är s.k. korrektionskort där en bild visar barnet vad
som förväntas av dem. Använder man korrektionskort bör även s.k.
komplimangskort användas, för att förstärka det positiva beteendet.

2.6.7 Barnens uppmärksamhet

Enligt Webster-Stratton (2004) har små barn, som håller på med en aktivitet, svårt
att lyssna på läraren. Då kan man ge beröm till de som är fokuserade och på så sätt
återfå barnens koncentration. Lärare kan engagera barn på olika sätt, exempelvis
genom att viska eller göra något oförutsägbart som att ta på sig en hatt, för att ge
barnen en uppgift. För att få barnets uppmärksamhet är det bra att säga namnet,
innan du delger uppmaningen. Barnet ger bättre respons om uppmaningen ges i
närheten av barnet, istället för på flera meters avstånd. Samarbetet fungerar allra
bäst om läraren har ögonkontakt med barnet.

2.6.8 Samspel.

Samlingen är enligt Pape (2003) en aktivitet som skapar samspel mellan barn och
vuxna. Webster-Stratton (2004) anser att schemalagda samlingar är ett sätt att
stimulera relationer. Längden på samlingen bör anpassas efter barnets ålder. Barnen
bör vara uppdelade i mindre grupper. Genom detta får läraren tid att lyssna på
barnen samtidigt som barnen i gruppen lär känna varandra. För de yngre barnen kan
det vara till hjälp om den som talar håller i något föremål till exempel en nalle, så alla
kan se vem som har ordet. När barnet har talat färdigt får ett annat barn ordet genom
att ta emot föremålet. Barnen kan leka olika samlingslekar för att lära känna
varandra, bland annat genom namnlekar för att lära sig varandras namn. Att dela
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med sig är ett sätt att kommunicera. När barnen målar får de varsin färg. Genom att
fråga varandra om de får låna kamratens färg tränar de kommunikation.

2.6.9 Känslor.

Genom att erbjuda barnen en stabil och konsekvent miljö stödjer, enligt Webster-
Stratton (2004), läraren barnets känslomässliga utveckling. Som exempel nämner
hon konsekvent gränssättning, tydliga regler och rutiner som talar om för barnet vad
som förväntas. Hon anser, att barn lär sig vikten av att be om ursäkt, förklara, ge
komplimanger, vara vänlig, vara sportslig, erbjuda sig att ordna upp situationen och
motstå grupptryck och frestelser.

Vidare menar Webster-Stratton (2004) att när barnet upplever att miljön är trygg och
känner att läraren bryr sig om det, börjar barnet utveckla de färdigheterna som krävs
för att klara sig i samhället. Genom att läraren uttrycker sina känslor och visar hur
olika känslor hanteras lär sig barnet både uttrycka och kontrollera sina känslor.
Läraren hjälper eleven att se sig själv, som en person som kan hantera sina känslor
med hjälp av beröm. Genom att berätta för föräldrarna om arbetet med barnets
känslor är det lättare att hjälpa barnet. Dessutom kan föräldrarna använda förskolans
metoder hemma. För att träna barnens empatiska förmåga kan ”Detektivleken”
användas.

2.6.10 Smågrupper

Smågruppslekar kan användas för att fokusera på önskat beteende både individuellt
och i grupp, men även inlärning och beteende. I Webster-Strattons (2004) exempel
bestod varje grupp av fem barn och varje grupp fick sitta vid var sitt bord. Hon anser
att storleken på gruppen beror på barnens ålder, antal lärare och barnens humör. Alla
grupper fick olika djurnamn. Läraren förklarade att gruppen skulle få belöningar om
de uppfyllde målen för aktiviteten. När grupperna tillsammans har samlat ihop ett
visst antal poäng får de en belöning. Genom att samarbeta i smågrupper förhindras
kamrater att bli uteslutna. Rollekar kan användas för att vägleda barnen hur de kan
hantera relationsproblem. Genom rollspel kan eleverna träna olika färdigheter som
behövs för samtal, såsom att presentera sig, lyssna och vänta på att tala, fråga efter
andras känslor, komma med idéer, visa intresse, ge beröm, säga tack, be om ursäkt
och inbjuda någon till lek. Läraren kan välja ut, öva, berömma och belöna när de
använder sig av dessa beteenden. ”Tjugo frågor”, ”Detektivleken”,
”Komplimangsamlingen” och ”Vägledd klossbyggnadslek” är exempel på användbara
lekar. Barnen kan även diskutera olika relationsproblem som tas upp i sagor som
läraren har valt.

Webster- Stratton (2004) anser att ”Detektivleken” och ”Tänk-om-leken” kan
användas för att lära barn problemlösning. ”Detektivleken” går ut på att barnen får
ett hypotetiskt problem att lösa. I ”Tänk-om-leken” får barnen en problemsituation
och frågan hur skulle du göra? I båda lekarna används en hatt. Läraren skriver lappar
med de frågor som ska diskuteras och lägger i hatten. Barnen sitter i en cirkel. Musik
spelas och hatten skickas runt i cirkeln. När musiken slutar får barnet som har hatten
välja en lapp. ”Tänk-om-leken” kan även utföras som rollspel.
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Samlingen eller smågruppsarbetet kan användas för att tillsammans med barnen
diskutera hur en bra kompis ska vara. Sedan kan läraren med hjälp av två barn eller
dockor visa dem konkret hur man beter sig för att vara med i deras lek.

2.7 När och hur ska den vuxne agera
Det är viktigt att barnen vet vilka regler, som gäller och vilka konsekvenserna blir om
de bryts. Webster-Stratton (2004) ger exempel på regelverk med olika former av
sanktioner. När regeln bryts första gången får barnet en varning, andra gången dras
ett privilegium tillbaka, tredje gången får barnet en timeout (se avsnitt 2.8) och fjärde
gången får eleven ha ett samtal med läraren. Små felsteg, som varken är farliga eller
som skadar andra barn, försvinner om de ignoreras eftersom de inte får bekräftelse
på det felaktiga beteendet.

Det gäller, enligt Webster-Stratton (2004), att alla i arbetslaget är konsekventa. Om
man är konsekvent när det gäller att ignorera felaktiga beteende, kommer barnen att
sluta med det. Om barn får beröm och uppmuntran när de pratar trevligt, delar med
sig och samarbetar lär de sig att detta beteende lönar sig. ”Precis som den kraftigaste
formen av positiv uppmärksamhet inkluderar ett leende, ögonkontakt, verbalt beröm
och fysisk beröring, är den kraftfullaste formen av ignorering ett neutralt uttryck,
ingen ögonkontakt, ingen kommunikation och att kroppsligt vända sig bort” (s.148).

Vidare menar Webster-Stratton (2004) att det är viktigt som lärare att vara förberedd
på att barnens beteende förvärras, när man inför nya förhållningssätt inför barnen.
Barnet försöker att få den ignorerande läraren att ge efter, exempelvis genom att
skrika. I och med att läraren ger efter har barnet inte bara vunnit för stunden. Nästa
gång kommer barnet att veta hur han/hon ska bete sig för att få igenom sin vilja.
Lärare måste man ha tålamod och vänta ut den testperiod, som uppstår när man
ändrar sitt förhållningssätt och beteende i olika situationer. Barnens protester är ett
positivt bevis på att det fungerar.

Webster-Stratton (2004) poängterar att det är viktigt att ge beröm eller avleda genom
att ge ett alternativ när barnet, som blir ignorerat, slutar att skrika. Annars är det risk
att barnet börjar skrika för att få uppmärksamhet eftersom han/hon känner sig
bortglömd. Det är viktigt att inte lämna rummet, när barnets negativa beteende ska
ignoreras. Om man avlägsnar sig för mycket märker man inte när beteendet ändras,
vilket medför att det viktiga berömmet uteblir när det positiva beteendet uppträder.
Men det kan vara effektivt om barnet är väldigt klängigt och fysisk i sina försök att få
uppmärksamhet.

Forskning visar enligt Webster-Stratton (2004) att ignorering är en metod som ger
resultat. Om man behåller sitt inre lugn istället för att börja skrika åt barnet visar den
vuxne att denne har kontroll över sig, själv vilket signalerar att det inte är någon idé
för barnet att fortsätta med sitt beteende. Vissa beteenden ska inte ignoreras
däribland: verbala kränkningar, beteenden som skadar barnet själv, andra barn eller
egendom. Det gäller även lögner, stölder och olydnad. Det är viktigt att berömma, när
barnen har positivt beteenden annars kommer detta att försvinna. Författaren
poängterar, att det aldrig är acceptabelt att hota att lämna barnet eller överge det
oavsett hur stor frestelsen är. Om en taktik inte fungerar är det viktigt att prova andra
metoder exempelvis genom att frånta privilegier eller ge en extrauppgift. Det är
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viktigt att barnen känner trygghet i relationen till de vuxna även då konflikter
uppstår.

2.8 Timeout
Jag ger denna metod stort utrymme och beskriver den relativt ingående, då jag tycker
att den är intressant. Jag har kommit i kontakt med metoden, då några av de
förskolorna som jag har vikarierat på använde metoden och jag har till viss del använt
den vid några tillfällen. Metoden fungerade bra, då jag använde den för att bryta ett
syskonpars aggressiva beteende gentemot varandra.

Timeout är en metod som används för att hantera barns aggressivitet. Webster-
Stratton (2004) poängterar att timeout inte är en snabbverkande metod som ger
omedelbara resultat. För att använda metoden på förskolan måste föräldrarna ge sitt
samtycke. När det gäller timeout är det viktigt att ha en gemensam policy inom
arbetslaget eftersom det är en känslig metod för barnen. Det är avgörande för
resultatet av arbetet att ha föräldrarnas stöd. De bör få både muntlig och skriftlig
information om detta arbets- och förhållningssätt, som läraren har när det gäller
arbetet med barnens sociala utveckling.

Författaren påpekar att det är viktigt att informera barnen om när timeout kommer
att användas. Det krävs övning för att barnet ska lära sig metoden. Barnets beteende
kan förvärras första gången metoden används och som lärare måste man vara beredd
på att barnet testar gränserna. Barnet kan enligt författaren kasta och ha sönder
saker. Metoden inriktar sig på barnets aggressivitet. Författaren anser att vid våld,
destruktivt beteende eller verbala kränkningar mot lärare och barn bör metoden
användas direkt, annars finns det risk att någon kommer till skada.

När det gäller trots och annan typ av olydnad bör timeout användas efter att barnet
har fått en varning. Det är viktigt att utse en plats för timeout där det inte finns saker
som barnet kan leka med. En stol bör ställas på den utsedda platsen. För att hålla
reda på tiden kan en äggklocka eller timglas användas. Detta fungerar även lugnande
på barnet eftersom det ser hur mycket tid som är kvar på timeouten.

Tiden bör anpassas efter barnets ålder, för exempelvis en 3-åring bör tiden vara tre
minuter. Enligt Webster-Stratton (2004) visar forskning att om tiden är längre än
fem minuter blir den inte mer effektiv. En effektiv timeout behöver bara vara i fem
minuter, förutsatt att det har varit två minuter tystnad i slutet. Författaren
poängterar att för vissa barn tar längre tid på sig att komma till ro än andra. Att lägga
till tid för allvarligare störningar, eller att låta barnet lämna timeouten innan tiden är
slut förtar verkan av timeouten. Detta kan göra att barnets beteende förvärras.

Den primära idén med metoden anser Webster-Startton (2004) är att göra tiden så
kort som möjligt för att sedan ge barnet en chans att försöka igen. Efter att ha ställt
tiden bör barnet lämnas och inte talas till. När tiden är slut ska uppmaningen
repeteras. Barnet, som har kastat eller haft sönder saker, ska efter avslutad timeout
utföra den uppgift som ledde till timeouten. Därefter ska det städa upp efter sig eller
laga det som gick sönder. Om det inte går att laga ska barnet bli av med ett
privilegium under den dagen. Om barnet vägrar bör proceduren användas igen.

Webster-Stratton (2004) påpekar att barn under 6 år som vägrar ta timeout kan ledas
dit. Barn i åldern 4-6 år kan ges valmöjlighet att antingen gå dit själv eller ledas dit av
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en vuxen. Barn, som lämnar timeouten innan tiden är slut, ska ledas tillbaka med en
varning om att indragning av privilegium kommer att göras om barnet inte sitter
tiden ut. Genom att inte tvinga barnet fysiskt att återvända till timeouten bevaras
relationen lärare - elev. När tiden är slut bör barnet välkomnas tillbaka till gruppen.
Om timeouten berodde på en våldshandling ska barnets första positiva beteende
berömmas. Om barnet vägrar återvända efter avslutad timeout bör läraren lägga till
två minuter och ta bort ett privilegium för barnet. Det som gör timeout till en effektiv
metod är skillnaden mellan den belönande miljön, med lärarens positiva
uppmärksamhet och den mindre belönande miljön som timeoutsituationen ger.
Webster-Stratton (2004) hänvisar till forskning som visar att de lärare som lyckas
bäst vid hantering av fientliga och aggressiva elever är de, som använder sig av
disciplinmetoder såsom timeout, varningar, förluster av privilegier och kombinerar
dem med flera positiva tillvägagångssätt.

2.9 Konflikthantering och problemlösning
Det är viktigt anser Webster-Stratton (2004) att koncentrera sig på vad barnet gjorde
om man har sett händelsen istället för varför. Eftersom barn ofta inte vet varför de
gjorde det. Utfrågning kan medföra att barnet drar sig undan eller förnekar sitt
agerande. Vuxna tycker i allmänhet att barn ska ta ansvar för sitt agerande. Barnets
negativa beteende kan eskalera om läraren skriker och är känslosam vid
tillrättavisningen. Istället ska läraren bekräfta vad barnet har gjort och vilken
konsekvens det medför, samt påpeka att man inte tror att barnet kommer att upprepa
det inträffade. Om barnet förnekar sitt beteende är det viktigt att inte låta sig
påverkas utan vara bestämd och påminna om reglerna och konsekvenserna.
Författaren tar upp ett exempel: Fyraåriga Katarina som använder kritor börjar måla
på sin bänk. Den vuxne säger att om hon inte kan rita på pappret, då måste kritorna
tas bort. Fortsätter hon rita på bordet tas kritorna bort. Hon bör senare få tillbaka
kritorna och en ny chans att lyckas.

Webster-Stratton (2004) baserar problemlösningsmetoden på D´Zurilla och
Goldfried (1971). Metoden delas in i sex delar:

 Vad är mitt problem?
 Diskutera lösningar.
 Vilka blir konsekvenserna av lösningen?
 Vilken lösning fungerar bäst?
 Använder jag min plan?
 Hur klarade jag mig? Utvärdera resultatet.

En metod som Pape (2003) tar upp kallas ICPS. Det är en förkortning som står för
Interpersonal Communication Problem Solving. Metoden består av fem steg:

 Skapa en förståelse av problemet genom att tyda relevanta sociala kännetecken
hos personen (personerna) och situationen.

 Hitta alternativa lösningar på problemet.
 Förutsäg konsekvenserna och utvärdera därefter lösningarna mot bakgrund av

en bedömning av säkerhet, inverkan på de inblandade, rättviseaspekten och
om lösningen kan fungera.

 Välj och använd en lösning.
 Utvärdera om lösningen fungerar och välj om nödvändigt en alternativ

lösning.
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ICPS-metoden ska enligt Pape (2003) lära barnen att det finns olika sätt att lösa
konflikter, samt att förstå att deras val ger olika konsekvenser. När det gäller att lösa
konflikter, måste barnen få möjlighet att berätta med egna ord, vad som har hänt.
Därefter ska de ha en möjlighet att upptäcka att situationen kan uppfattas olika. Det
är viktigt att inte försöka utse en syndabock, utan istället uppmuntra barnen till att
komma på en lösning på problemet. Om ett eller flera barn tar till våld måste detta
avbrytas, samtidigt som deras rätt till att bli arg ska bekräftas. Författaren uppger att
hon brukar använda timeout, när de inblandade behöver lugna ner sig, innan
konflikten löses med hjälp av ICPS-metoden.

3. Metod

3.1 Forskningsstrategier
Jag valde att göra en kvalitativ studie eftersom syftet var att ta reda på hur man
arbetar i förskolan och inte mäta resultatet av deras arbete. Enligt Denscombe (2000)
är den kvalitativa forskningsmetoden mest lämpad för en beskrivande studie som
denna då syftet inte är att mäta och analysera resultat.

3.2 Datainsamlingsmetoder
Stukat (2005) tar upp de tre datainsamlingsmetoderna observation, enkät och
intervju. Utifrån min frågeställning valde jag att genomföra intervjuer eftersom den
metoden borde ge mer uttömmande svar än enkäter. Då den sociala kompetensen
tränas löpande i den dagliga verksamheten skulle observationer som metod bli
väldigt tidskrävande. Därför valde jag bort denna metod. När det gäller val av
intervjumodell använde jag den semistrukturerade med tanke på att jag ville ha vissa
fasta frågor som alla informanter svarade på, men även ha möjlighet att spinna vidare
på det informanterna berättade. Den semistrukturerade intervjun bygger enligt
Stukat (2005) på frågeområden där intervjuaren är flexibel vid utfrågningen vilket
ger informanten möjlighet till friare, mer berättande, svar. Detta ger i sin tur
intervjuaren möjlighet till följdfrågor.
Intervjuerna planerades för att kunna genomföras i en lugn miljö och
tidsbegränsades. Tidpunkt för intervjuerna bestämdes utifrån informanternas
schema och hänsyn togs till verksamheten. Eftersom jag genomförde intervjuerna
ensam och inte ville missa viktig information bandades intervjuerna.

3.3 Urval
Jag valde informanter på min partnerskola eftersom jag under min verksamhets-
förlagda utbildning har etablerat kontakt med samtliga i arbetslaget. Detta ansåg jag
skulle underlätta att få informanter att ställa upp på min undersökning. Min
partnerskola är en förskola som består av flera avdelningar. Att informanterna var
samlade på ett begränsat område skulle underlätta genomförandet av intervjuerna
tidsmässigt. Eftersom informanterna hade olika yrkesbefattningar och olika lång
arbetslivserfarenhet ansåg jag att de skulle ge mig bra information i ämnet.
Informanterna har arbetat mellan 2 och 37 år inom barnomsorgen.
Medelanställningstiden på hur länge de hade arbetat inom barnomsorgen var 16 år.
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På förskolan arbetar både barnskötare, förskollärare och dramapedagog. En
information med inbjudan skickades till förskolan. Av denna framgick att jag önskade
minst sex deltagare och att dessa skulle vara barnskötare och förskollärare. Önskvärt
var att dessa skulle arbeta med olika åldersgrupper. Vidare framgick att deltagandet
var frivilligt. Urval skedde vid personlig kontakt med respektive arbetslag varvid åtta
informanter visade intresse av att delta. Av informanterna var en barnskötare, sex
förskollärare och en dramapedagog. Den urvalsmetod jag tillämpat stämmer med den
som Denscombe (2000) benämner subjektiv urvalsmetod. Kännetecknande för
denna är bland annat att forskaren har viss kännedom om de som medverkar i
studien.

3.4 Databearbetning och analysmetoder
Jag lyssnade igenom intervjuerna en i taget och transkriberade dem. Därefter lästes
de transkriberade intervjuerna flera gånger för att söka efter eventuella mönster. För
att lättare kunna få överblick sammanställde jag informanternas svar fråga för fråga.
Därefter jämförde jag resultaten från intervjuerna med det som hade framkommit i
litteraturstudien. Detta sammanställdes sedan i resultatanalysen.

3.5 Reliabilitet och validitet
Stukat (2005) anser att hur reliabiliteten är beror på om resultatet blir densamma vid
upprepning av undersökningen. Jag är medveten om att reliabiliteten kan anses låg i
min undersökning enligt Stukats mätsystem, men anser ändå att resultatet är riktigt
med tanke på syftet med undersökningen. Jag inser att antalet informanter var få,
men de gav en god uppfattning av hur förskolan arbetar med social kompetens, vilket
var min avsikt. Ett större antal informanter hade varit önskvärt, men det skulle ha
varit alltför tidskrävande. Det skulle också ha varit en fördel att ha med intervjuer
från en annan skolenhet, som kanske arbetar på annat sätt.

Validiteten beror enligt Stukat (2005) på om man vid undersökningen mäter vad
man avser att mäta. Jag avsåg att ta reda på hur förskolan arbetar med social
kompetens. Alla frågor var relevanta i undersökningen, men jag skulle ha fokuserat
och ställt fler följdfrågor om hur de arbetar med barnens sociala kompetens. Detta
hade också underlättats om jag inte hade genomfört intervjuerna ensam.

3.6 Etiska ställningstaganden
I missivbrevet informerade jag informanterna om de etiska principerna, som Stukat
tar upp, såsom att deltagandet var frivilligt och vad jag skulle använda materialet till.
Eftersom det var så få informanter i min undersökning har jag valt att inte redovisa
intervjusvaren per yrkesgrupp. Detta skulle innebära att enskildas synpunkter skulle
kunna utläsas i rapporten.

Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer i humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (www.vr.se) finns det fyra huvudkrav när det gäller
att skydda informanten. Dessa kallas informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

http://www.vr.se/
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Jag uppfyllde informationskravet genom att i missivbrevet informera om vad
undersökningen skulle användas till samt att deltagandet var frivilligt och att de
kunde avbryta intervjun om de så önskade.

Samtyckeskravet uppfyllde jag eftersom informanterna själva fick bestämma om de
ville delta i undersökningen, samt att jag tog hänsyn till när informanten hade
möjlighet att genomföra undersökningen. Jag hade även begränsat undersökningen
tidsmässigt. De hade möjlighet att avbryta intervjun om de ville. Eftersom jag hade så
får informanter redovisade jag resultatet genom att sammanställa dessa i grupp
istället för vad varje informant svarade för att det inte skulle kunna vara möjligt att
identifiera informanterna.

Konfidentialitetskravet uppfyllde jag genom att förvara det insamlade materialet på
ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.

Nyttjandekravet uppfylldes eftersom jag enbart använder det insamlade material i
forskningsändamål.

4. Resultat

1 Beskrivning av social kompetens
Informanterna ger en entydig bild av hur de ser på begreppet social kompetens. Den
bild som ges utgår från det sociala samspelet i att arbeta i grupp. Där ingår att kunna
umgås med barn och vuxna, att kunna leka och samarbeta. Dessutom nämns att det
även gäller att veta hur man uppträder mot varandra. Någon nämner också att klara
av att fungera i en grupp utan problem och om problem uppstår även kunna hantera
detta. En informant sammanfattar frågan genom att framhålla att social kompetens
omfattar hela sättet för vuxna och barn att vara i vardagen på förskolan.

2 Utvecklandet av barns sociala kompetens
Flera av informanterna utgår från de vuxnas betydelse som förebilder. Genom att
vara goda förebilder visar de vuxna hur man uppträder mot varandra. Andra
informanter betonar vikten av att leka och umgås med andra, både vuxna och barn.
De kommer här in på förskolans betydelse där barnen umgås i båda större och
mindre grupper och där leken också kan ha pedagogiska inslag som rollekar. Några
informanter nämner betydelsen av att klargöra när man gör något rätt och när man
gör något som är fel. En informant tar även upp det genetiska arvet och menar att
många barn redan har social kompetens när de kommer till förskolan. Informanten
utvecklar detta genom att säga att det är som om vissa barn föds med social
kompetens medan andra måste arbeta med den sociala kompetensen.

3 Barns behov av social kompetens
Samtliga informanter betonar den empatiska förmågan, som att och vara snäll och
hjälpsam mot sina kompisar. De nämner behovet av att kunna umgås med andra
barn, lyssna på andra och vänta på sin tur. Några nämner också att till den empatiska
förmågan hör även att ta ansvar för sina handlingar, att vara ärlig och att vara rädd
om saker och ting. Två informanter utvecklar tankar kring barnets behov av att vara
trygga i sig själva, att ha självkänsla och att känna självtillit. De menar att det är
viktigt att barnet känner att det är med i ett sammanhang, att man är en i gruppen.
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En informant anser att det viktigaste för barnet att få med sig från förskolan är den
sociala kompetensen. Informanten uttrycker att kunskap, som att skriva namn och
liknande färdigheter, lär de sig i skolan.

4 Förskolans arbete med barns sociala kompetens
Huvuddelen av informanterna kommer inledningsvis in på lekens betydelse för
barnets utveckling. De menar att när barnen är med i leken lär de sig turtagning och
respekt för varandra, men om de inte har hittar leksignalerna måste de vuxna hjälpa
barnen med detta. Informanterna tar även upp att leken kan ske i form av drama där
barnen tränar sig i att samarbeta genom olika former av samarbetsövningar. De
nämner att under dramat kan även sagor används för att göra barnen
uppmärksammade på sina egna och andras känslor. Flera informanter säger att de
dagligen arbetar mycket med att vara snälla mot varandra och hjälpa varandra.
Genom att umgås dagligen lär barnen sig, enligt informanterna, till exempel att vänta
på sin tur och lägga på lagom mycket mat. Ytterligare ett exempel som flera
informanter tar upp är turtagning, som barnen får öva på när de kommer in efter
utevistelse och ska tvätta sig eftersom de bara har ett handfat. En informant berättar
att de tränar turtagning med hjälp av lekar. Någon tar upp att barnen ska lära sig tala
trevligt och inte slåss och slita saker ifrån varandra. Detta ger en annan informant
exempel på och nämner att man vid lunchen sitter tillsammans, ger varandra maten,
njuter av maten och vardagspratar med varandra. Som vuxen ska man, enligt denna
informant vara en bra förebild och föregå med gott exempel. En av informanterna
poängterar samlingens betydelse för barnets utveckling. Samlingen i sig kräver, enligt
informanten, att barnen är tysta och uppmärksamma samtidigt som man kan prata
och diskutera kring olika frågor. En informant menar att allt som sker på förskolan är
samarbete oavsett om det gäller att gå ut på gården och leka eller att gå till
gymnastiken. Allt är, enligt denne, ett samarbete för att det ska flyta på och vara så
trevligt som möjligt på förskolan.

5 Vikten av gränssättning för barnet i både hem och på förskola
Informanterna svarar entydigt att gränssättning är viktigt för barn både i hemmet
och på förskolan. De kommentarer som lämnas är att det bland annat är viktigt att
barn vet vilka värderingar som gäller. En annan kommentar är att det är viktigt att
börja tidigt med att sätta gränser. Då behöver man inte vara lika tydlig när barnet blir
äldre. Någon informant anser att barn mår bra av att veta vad det får och inte får
göra.

6 Miljöns betydelse för barns sociala kompetens
Informanterna beskriver miljöns betydelse utifrån olika aspekter. Några utgår från
den yttre miljön som genom att ha större utrymme leder till färre konflikter och på så
sätt är mindre stressig för barnen. En informant upplever att det är fler konflikter
inomhus eftersom de inte kan röra sig på samma sätt som ute. Någon betonar vikten
av en stimulerande fysisk miljö, som skapar nyfikenhet och aktivitet hos barnen. En
informant lyfter upp behovet av stimulerande miljö, men betonar också behovet av en
lugn miljö. Enligt denna måste det finnas utrymme där samlingar kan genomföras i
lugn och ro utan störande moment. Flertalet av informanterna kommer även in på de
vuxnas roll i barnens miljö. De påpekar att vuxna har en viktig roll som fostrare och
som förebilder. Här spelar förskolan enligt informanterna en viktig roll då barn och
vuxna möts. En informant kommenterar detta och säger att det är bra att barn kan gå
på förskolan eftersom de har umgänge med många olika människor, vilket ger dem
”mer motstånd” än om de skulle vara hemma med mamma.
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7 Bemötande vid konflikt
Flertalet av informanterna menar att det viktigaste sättet att hantera konflikter är
genom samtal. Enligt två informanter utgår samtalet från ett ”kompistänk” där man
försöker få barnet att tänka att så här vill jag bli bemött. Då kan man enligt dessa
informanter, få barnet att tänka, så här ska jag bemöta min kompis. Några
informanter menar att även om man arbetar med samtal så är det viktigt att ta tag i
konflikten, när den inträffar. De påpekar att alla konflikter kanske inte ska lösas med
de vuxnas hjälp. Enligt informanterna måste även barnen få lösa vissa konflikter på
egen hand, men det är viktigt att vara observant på det som händer för att motverka
hierarki i barngruppen. Ett par informanter menar att det är viktigt att tillrättavisa
barnet. Någon menar att detta kan ske genom att tala om för barnet att det som
barnet har gjort inte är okej. Ett annat sätt är att tydligt visa sitt ogillande.

4.1 Sammanfattning
Sammanfattning av informanternas uppfattning kring social kompetens.

Social kompetens handlar om förmågan att fungera i grupp, att veta hur man ska
uppträda mot varandra. Vikten av goda förebilder betonas. Både vuxna och andra
barn fungerar som förebilder i lek och umgänge. I förskolan behöver barn utveckla
den empatiska förmågan liksom skapa självkänsla. Det är viktigt att barn känner
självtillit och att känna att de är med i gruppen. Leken är viktig för barns utveckling.
Även drama kan användas för att träna barnens sociala färdigheter. Alla aktiviteter
och moment, som förekommer i förskolan, tränar barnens sociala kompetens.
Gränssättning är viktig i både hemmet och i förskolan. Barn mår bra av att veta vad
de får och inte får göra. Den fysiska miljön har stor betydelse då den stimulerar barns
nyfikenhet. Det är viktigt att miljön utformas så att den passar verksamheten. Det är
angeläget att ta tag i konflikter oavsett om man låter barnen lösa dem på egen hand
med översyn eller om man som pedagog löser konflikten.

5. Resultatanalys
I detta avsnitt jämför jag resultaten från intervjuerna med resultaten av litteraturen.

Social kompetens
Informanternas beskrivning av begreppet social kompetens innefattar de färdigheter
som behövs för att umgås med andra människor. I detta ingår även att fungera i
grupp och att kunna lösa de problem som kan uppstå.

Pape (2003) hävdar att det idag inte finns någon begreppsbeskrivning av social
kompetens, men beskriver att den sociala kompetensen bland annat utgår från de
kunskaper och färdigheter som behövs i umgänget med andra människor. Denna
beskrivning stämmer med den övergripande bild som framkommit vid intervjuerna.
Även Ogden (2003) menar att hur man uppträder mot andra är en del av den sociala
kompetensen.

Förebilder
Flera av informanterna anser att genom att vara goda förebilder visar de vuxna hur
man uppträder mot varandra. Detta ställer krav på att de som är förebilder besitter
social kompetens, detta anser jag vara underförstått i intervjuerna. Den beskrivning
av social kompetens, som framkommit i intervjuerna och i litteraturstudien ligger i
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linje med Lpfö 98 mål och riktlinjer för förskolan. Av läroplanen framhålls att vuxnas
förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för rättigheter och
skyldigheter. Därför är vuxna viktiga som förebilder.

Informanterna tar upp de vuxnas betydelse, när det gäller barnens sociala kompetens
genom att vara bra förebilder. Genom att vara goda förebilder visar de vuxna hur
man uppträder mot varandra i olika situationer. Grandelius (1999) och flera av de
pedagoger, som jag har studerat i detta arbete, är överens om att alla människor är
förebilder oavsett ålder. Vid intervjuerna framkommer flera exempel på hur de vuxna
är förebilder i den dagliga verksamheten. Matsituationen är ett exempel på ett
tillfälle, som informanterna tar upp, där vuxna visar barnen hur man uppför sig vid
matbordet och hur man samtalar med varandra. Informanterna tar även upp att
förskolan ger barn möjlighet att umgås och leka i större och mindre grupper. Detta
tolkar jag som att de anser att även de äldre barnen är förebilder för de yngre. Barn
behöver kunna lyssna på andra och vänta på sin tur. Detta lär de sig genom att umgås
på förskolan vilket har lyfts fram i intervjuerna.

Leken och miljön
Informanterna tar upp hur viktigt det är för barnen att kunna umgås och leka med
varandra. Något som de anser är viktiga färdigheter som barn behöver utveckla när
de är i förskolan. Om barnen inte hittar leksignalerna måste de få hjälp med detta.
Pape (2003), Öhman (2003) m.fl. anser att leken har stor betydelse för utvecklandet
av den sociala kompetensen. En informant, som även höll med om lekens betydelse
för utvecklingen av social kompetens, tar upp det genetiska arvet. En del barn har den
sociala kompetensen redan när de föds medan andra måste jobba på den. Jag tolkar
att informanterna menar att vissa barn måste få mer stöd än andra i förskolan för att
lära sig social kompetens. Informanternas uppfattning att man kan lära sig social
kompetens stöds av Kimber som Nilsson (2001) refererar till.

Även yttre faktorer såsom miljön påverkar barnens förutsättningar för att umgås.
Några informanter anser att miljön utomhus ger barnen större rörelsefrihet vilket i
sin tur anses ge mindre konflikter mellan barnen. Den fysiska miljön, som diskuteras
i intervjuerna, innefattar olika typer av lekmaterial som barnen vill ta del av och
använda både när det gäller den fria leken och egna skapandeaktiviteter.
Det är viktigt att erbjuda barnen en stimulerande fysisk miljö som inbjuder till lek.
Granberg (2003) anser att miljön är viktig i det avseende när det gäller placeringen
av lekmaterialet. Eftersom barnen ska utvecklas till självständiga individer är det
viktigt att i möjligaste mån visa förtroende och placera material på sådant sätt att
barnen själva kan komma åt det. Om materialet ställs utanför deras räckvidd hindras
de i sin självständighet. Flera av pedagogerna bland annat Pape (2003) och Granberg
(2003) kommenterar miljöns stora betydelse för att skapa förutsättningar för
barnens utveckling.

Regler och konflikthantering
”Regler bör introduceras redan vid tidig ålder.” ”Barn mår bra av att veta vilka regler
som gäller.” Detta är två påstående som informanterna uttalar vid intervjuerna. Den
sammanfattande bilden som ges är att gränssättning är bra för barnens utveckling
och därför bör barn ta del av regler redan när de är små. Grandelius (1999) anser
liksom informanterna att det är viktigt att barnen vet vilka regler som gäller.
Informanterna påpekar vikten av att tala om när barnen gör något fel och bryter mot
en regel.
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Vid intervjuerna diskuteras konfliktlösning utifrån olika typer av konflikter. Konflikt
kan uppstå vid osämja mellan barn. Då barn medvetet eller omedvetet bryter mot de
regler som gäller. För konflikthantering redovisar informanterna flera metoder. Ett
sätt är att låta barnen berätta vad som hänt och därefter kan man tala lugnt till
barnen. Om det finns behov ge förslag på lösning. Det är viktigt att inte ta över när en
konflikt ska lösas utan observera och vägleda, så att de lär sig lösa konflikter på egen
hand. Kompistänk är en annan metod som användes vid konflikthantering. Jag tolkar
att den metoden vänder sig till barnets empatiska förmåga genom att den vuxne
tillsammans med barnet pratar om hur det andra barnet känner och låter barnet sätta
sig in dennes situation.

6. Diskussion
Inledningsvis kommer jag att diskutera metoden och därefter resultatet.

6.1 Metoddiskussion
Jag valde ostrukturerad intervju för det ger enligt Denscombe (2000) informanterna
möjlighet att utveckla och fullfölja sina tankar i ämnet. Genom att göra personliga
intervjuer var det förhållandevis enkelt att bestämma tidpunkt för intervjutillfällena.
Jag vet, av egen erfarenhet, att en enkät lätt kan glömmas bort och inte besvaras.

Jag hade som utgångspunkt att ta en informant från varje avdelning, men jag fick inte
respons på mitt missivbrev från alla avdelningarna och från några avdelningar fick
jag för många informanter. Därför fick jag inte den bredd på undersökningen, som
jag hade önskat.

Metoden kräver ingen avancerad utrustning. Jag använde bara en bandspelare.
Intervju är enligt Denscombe (2000) den metod som ger hög svarsfrekvens. Tre av
informanterna var negativa till inspelning av intervjuerna, men de gick med på att
delta i intervjuerna. De påtalade efteråt att de under intervjun hade glömt bort att
bandspelare användes.

Jag anser i efterhand att en öppen enkät hade gett mig möjlighet att ökat antalet
informanter, men frågan är hur många som skulle ta sig tid att svara. Min tanke var
att få en generell uppfattning om hur informanterna ser på förskolans arbete med
social kompetens inte att mäta exakt hur mycket de arbetar. Jag skulle ha delat ut
frågorna i förväg. Då hade informanterna kunnat förbereda sig och därigenom svarat
mer utförligt på frågorna. Detta var något som en informant påtalade. Formulerandet
av frågorna var bra förutom fråga 5: Anser du att det är viktigt med gränser för barnet
både i hemmet och i förskolan? Sättet som frågan var formulerad resulterade i att
informanterna inte gav särskilt utvecklade svar.

En fördel hade varit att vara två vid intervjuerna där en kan fokusera på huvudfrågor
och en på följdfrågor. Att i undersökningen haft med ytterligare en skolenhet, som
kanske arbetar med annan pedagogisk inriktning skulle ha ökat undersökningens
värde.
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6.2 Resultatdiskussion
Det som förvånade mig är att det enligt Pape (2003) inte finns någon accepterad
definition på begreppet social kompetens. Jag anser liksom informanterna att social
kompetens innefattar de färdigheter och värderingar som behövs för att umgås med
andra. Jag håller med Nilsson (2001) att barn som har social kompetens har fler
kompisar än de som saknar social kompetens.

Informanterna tar upp hur viktigt det är att kunna umgås och leka med varandra. De
tar även upp att förskolan ger barn möjlighet att umgås och leka i större och mindre
grupper. Barnen lär sig att lyssna på andra och vänta på sin tur genom att umgås
dagligen på förskolan. Informanterna påpekar att om barnen inte har hittat
leksignalerna måste de hjälpa barnen med det. Detta är något som Pape (2003) håller
med om. Jag anser att det är väldigt viktigt att hjälpa barn med deras sociala
kompetens för att de ska ha färdigheterna, som behövs för att bli goda
samhällsmedborgare. I och med att informanterna sa att de måste hjälpa barnet att
lära sig leksignalerna ser jag som ett tecken på att Kimbers påstående om att man kan
lära sig social kompetens stämmer. Jag har också den uppfattningen att man kan lära
social kompetens. Men jag håller även med den informant som påtalade det genetiska
arvets betydelse. Jag har själv, i min roll som barnskötare, kunnat konstatera att vissa
barn har den sociala kompetensen redan när de kommer till förskolan medan andra
behöver träna på detta.

Jag anser, i likhet med Webster-Stratton (2004), att barn behöver regler. Om barn
ska följa regler förutsätter det, enligt min uppfattning, att de vet vilka reglerna är och
att de förstår dom. Tydliga regler skapar förutsättning för att barnen ska känna sig
trygga. Det räcker dock inte med bara regler det gäller också för läraren att vara tydlig
i uttalandet av budskap. Webster-Stratton (2004) ger, tycker jag, ett bra exempel. Om
läraren säjer ”Nu ska vi städa” och sedan inte deltar i städningen kan barnet tolka
detta som att det inte heller behöver städa.

Enligt Grandelius (1999) och flera av de pedagoger, vars litteratur jag tagit del av i
detta arbete, är alla människor förebilder oavsett om de är barn eller vuxna. Därför
anser jag att det är viktigt att vi tänker på hur vi beter oss inför och mot andra
människor. Jag håller däremot inte med Ulla Löftsted som i Ingrid Carlgrens bok
(1999) ”Miljöer för lärande” anser att förskolans viktigaste uppgifter är att
tillhandahålla lekmaterial, inspirera och ge barnen tid att leka. Jag menar att det
givetvis är viktigt att barnen har material att använda under sin vistelse på förskolan
och att vi ger barnen tid att leka. Men jag anser att lärarnas viktigaste roll är att vara
goda förebilder och vägleda barnen till att utveckla social kompetens. Om det inte
finns goda förebilder, så förbättras inte den sociala kompetensen av tillgången på
leksaker och tid för lek.

Förskolan ger barnen en stor möjlighet att träffa många olika människor vilket är en
förutsättning för att utveckla social kompetens. Jag håller med Pape (2003) och
Öhman (2003) om att leken har stor betydelse för utvecklandet av den sociala
kompetensen. Några av pedagogerna, jag tidigare refererat till, har olika
uppfattningar om hur den vuxnes deltagande i leken påverkar leken om den används
som pedagogiskt verktyg. Jag är av den uppfattning att om syftet är att hjälpa barnen
att utveckla social kompetens förutsätter det att de vuxna deltar i leken. Sedan kan
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man som vuxen styra hur mycket man påverkar leken genom sitt förhållningssätt och
bemötande av barnen i leken.

Flera av pedagogerna bland annat Pape (2003) och Granberg (2003) kommenterar
miljöns stora betydelse för att skapa förutsättningar för barnens utveckling. De
behandlar både den inre och yttre miljön samt den psykiska miljön. Några
informanter ansåg att miljön påverkar hur barnen umgås. De anser att utemiljön ger
barnen större rörelsefrihet, vilket i sin tur ge mindre konflikter mellan barnen.

Det är viktigt att erbjuda barnen en stimulerande fysisk miljö som inbjuder till lek.
Placeringen av lekmaterialet håller jag med Granberg (2003) om att den är viktig.
Eftersom vi vill att barnen ska utvecklas till självständiga individer är det viktigt att i
möjligaste mån visa förtroende och placera material på sådant sätt att barnen själva
kan komma åt det. Jag anser att vi hindrar dem i deras självständighet om materialet
ställs utanför deras räckvidd. Jag har ett eget exempel från en förskola där de hade
allt material som barn behöver när de ska måla med vattenfärg i tvättrummet.
Rummet var avgränsat, men hade fönster utan glas, vilket innebar att personalen
kunde ha insyn och möjlighet att vägleda barnen när de ville måla. Detta gjorde att
även de yngre barnen själva kunde plocka fram materialet.

Granbergs (2003) förslag att dela in rummet i flera delar med hjälp av bokhyllor eller
tyger tycker jag var en bra idé då rummet kan användas för olika lekar. Det är också
viktigt att kunna skapa en lugn miljö för samling samtidigt som miljön ska inspirera
till aktivitet. Jag anser att innemiljön mycket beror på hur möbleringen är inne på
förskolan och hur lokalerna används. Utformandet av miljön har sina begränsningar
vilket beror hur förskolans inomhusmiljö formades från början och inte minst på
ekonomiska resurser.

Jag anser att mitt ämne är relevant med tanke på hur samhället har utvecklats. Det är
de vuxnas plikt att förbättra den sociala kompetensen hos barnen. Det räcker inte att
arbeta med det i skolan. Den sociala kompetensen börjar långt innan barnen når
skolåldern och då har många års möjligheter till träning gått förlorad.

6.3 Pedagogisk relevans
Jag hoppas att mina resultat kan bidra till att öka personalens medvetande om deras
stora betydelse som förebilder och ge dem ytterligare inspiration i deras roll som
förebilder för barnen under vistelsen på förskolan.

6.4 Slutsatser
I förskolan arbetas mycket med att utveckla barnens sociala kompetens. Detta sker,
enligt den bild som jag har fått från intervjuerna, inte alltid medvetet och strukturerat
utan som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Mycket av de tankar och
metoder som Pape och övriga pedagoger redovisar används, även om det inte sker
planerat. Detta, tycker jag, tydliggörs då informanterna har svårt att konkret beskriva
hur de arbetar med den sociala kompetensen då det sker ständigt och automatiskt i
det dagliga arbetet.
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6.5 Nya forskningsfrågor
Under arbetets gång har jag funderat på hur social emotionell träning kan användas i
förskolan. Kimber har arbetat fram ett material för skolan, vilket jag tog upp i början
av arbetet. Eftersom det kom till min kännedom att hon hade skrivit en bok i ämnet,
som riktade sig till förskolan, blev jag intresserad av att få tag i boken för att belysa
hur man kan arbeta med barnens sociala kompetens genom en metod. Detta var inte
möjligt då utgivningen blev försenad. Därför vore det intressant att forska vidare om
hur metoden fungerar och även jämföra arbetssättet på en vanlig förskola och en som
har SET-profil.

Hur arbetar man med metoden SET i förskolan?
Vilka likheter och skillnader är det mellan arbetssätten vid jämförelse av en vanlig
förskola och en som har SET-profil?
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Bilagor

Hej!
Jag är en student som går min sista termin på lärarprogrammet vid Mälardalens
högskola i Eskilstuna och ska nu skriva min C-uppsats i pedagogik. Jag har valt att
skriva om social kompetens i förskolan. Mitt syfte är att undersöka hur man som
pedagog kan arbeta för att stärka barnens sociala kompetens. För att undersöka detta
har jag valt intervjuer som undersökningsmetod och min ambition är att genomföra
intervjuer på Eran förskola.

Jag vore därför tacksam om jag fick genomföra åtminstone sex stycken enskilda
intervjuer med förskollärare/barnskötare. Det är önskvärt att dessa pedagoger
arbetar med olika åldersgrupper. Intervjuerna beräknas att ta ca 45 minuter per
person. Jag önskar genomföra intervjuerna mellan den 30/9 och den 10/10.

Er anonymitet garanteras. Intervjusvaren kommer att behandlas konfidentiellt och
deltagandet i undersökningen är frivilligt och kan avbrytas när som helst.

Jag vore tacksam för Er medverkan och hoppas att få svar så snart som möjligt.

Svar lämnas till Kristina Larsson
Kln05001@student.mdh.se
Telefon 0589-14514 eller 076-2327463

Med vänlig hälsning Kristina Larsson

Handledare:
Carin Benjaminsson
Universitetslektor i pedagogik
Mälardalens högskola
Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation

mailto:Kln05001@student.mdh.se
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Intervjufrågor

Kan du uppge namn och yrke?

Hur länge har du arbetat inom barnomsorgen?

1 Hur skulle du beskriva begreppet social kompetens?

2 Hur utvecklar barn social kompetens?

3 Vilka sociala kompetenser behöver barn ha i förskolan?

4 Hur arbetar ni i förskolan med barnens sociala kompetens?

5 Anser du att det är viktigt med gränser för barn både i hemmet och på förskolan?

6 Vad har miljön för betydelse för barnens sociala kompetens?


