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Detta är en studie där tio förskollärare på olika förskolor beskriver sina 
erfarenheter av social kompetens i förskolan. Syftet med studien var att 
undersöka hur förskollärare arbetar med att stärka barns sociala kompetens i 
förskolan. I studien användes en kvalitativ metod och intervjuer genomfördes 
för att samla in studiens datamaterial. Resultatet visar att alla förskollärarna 
arbetar med att främja barns sociala kompetens på olika sätt. Att utveckla barns 
förståelse av sociala regler och att stödja barns empatiska utveckling är 
avgörande menar de intervjuade förskollärarna. De utmaningar som nämns av 
förskollärarna för att främja barns sociala kompetens är dels att utveckla barns 
verbal och icke-verbal kommunikation dels att utveckla samarbetet med 
barnens föräldrar.  
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1 Inledning 

Social kompetens (Pape, 2001) som begrepp har blivit ett modeord som 
används i olika sammanhang. Men vad ordet i sig själv innebär är svårt att 
simplifiera då social kompetens är ett omfattande och abstrakt begrepp. 
Begreppet lyfts både i förskolan som i skolan. Exempelvis kan social kompetens 
handla om hur vi förhåller oss till andra människor.    

Enligt Sommer (2005) krävs det i dagens samhälle att man ska kunna förhålla 
sig till andra människor och då behövs social kompetens. Sommer (2005) 
menar vidare att social kompetens handlar om förmågan att kommunicera och 
anpassa sig till sociala regler t.ex. att kunna ingå i sammanhang med andra, ta 
hänsyn till andras perspektiv och önskningar samt att kunna hävda sig själv 
som person gentemot andra, förmågan att kommunicera och samarbeta med 
andra. Enligt Sommer (2005) föds barn med vilja att lära sig sociala regler för 
att kunna anpassa sig och ingå i grupp.  

Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) beskriver 
förskollärarens ansvar att ge varje barn stöd och stimulans i sin utveckling av 
social kompetens. Förskollärarens förhållningssätt har betydelse för vilka 
förutsättningar barnen ges.  

I ett tidigare arbete som vi har gjort i vår utbildning till förskollärare ”barns 
perspektiv på vänskap” visar att social kompetens är den grundläggande faktorn 
för att kunna samspela och kommunicera med andra. I en studie genomförd av 
Williams, Sheridan och Sandberg (2014) påpekas vikten av förskolans betydelse 
för att främja barns sociala utveckling. Forskningen visar förskollärarnas roll att 
kunna organisera olika situationer där barnen får vara tillsammans med andra, 
samarbeta och samspela med varandra. Detta leder till att barnen lär olika 
sociala kunskaper från varandra. Enligt författarna är förskolan en arena för 
barns utveckling av social kompetens. Detta skapade nyfikenhet och intresse 
hos oss att studera hur förskollärarna arbetar inom området ”social kompetens” 
i förskolan.  

1.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare arbetar med att stärka 
barns sociala kompetens i verksamheten.  

1.2 Frågeställningar 

 Vilka uppfattningar har förskollärarna om barns sociala kompetens? 

 Hur beskriver förskollärarna sitt arbetssätt för att främja barns sociala 
kompetens?  

 Vilka utmaningar anser förskollärarna kan finnas för att stärka och 
stödja barns sociala kompetens? 
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1.3 Uppsatsens disposition 

Enligt vårt syfte och frågeställningar kommer studien behandla hur 
förskollärarna arbetar för att främja barns sociala kompetens i förskolan. I 
litteraturbakgrunden diskuteras forskning om social kompetens och dess 
betydelse i förskolan. Avsnittet är uppdelat i fem delar: definitioner av social 
kompetens, sociokulturell teori, utveckling av social kompetens, specifika 
metoder för att främja barns sociala kompetens och läroplan för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2010). 

I metodavsnittet presenterar vi hur vi gick tillväga i vår studie för att få svar på 
vårt syfte och frågeställningar och motiverar detta med stöd av litteratur. 
Metoddelen har vi delat in i sju delar, där beskriver vi studiens vetenskapliga 
angreppsätt, urval, datainsamlingsmetod, etiska aspekter, genomförande, 
analysprocess och tillförlitligheten. 

Under rubriken resultat och analys lyfter vi förskollärarnas berättelser om social 
kompetens, förskollärarnas uppfattningar kring social kompetens, 
förskollärarnas arbetssätt för att främja barns sociala kompetens samt 
utmaningar i arbetet med att stärka och stödja barns sociala kompetens. 
Avslutningsvis kopplar vi resultatet till tidigare forskning, litteratur och teori 
som redovisats i uppsatsens litteraturbakgrund. 

Diskussionen inleds med resultatdiskussion där vi beskriver de resultat som vi 
ser som intressanta och relevanta i relation till vår studie. Vidare presenteras 
studiens slutsatser och relevans samt ges förslag till vidare forskning.  

2 Litteraturbakgrund 

Vi kommer i detta avsnitt behandla tidigare forskning, litteratur och läroplan 
för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) i förhållande till social 
kompetens. Först diskuteras olika definitioner av social kompetens. Sedan 
diskuteras studiens teoretiska utgångspunkt - Vygotskijs sociokulturella teorin. 
Efter detta tidigare forskning om sociala kompetens samt olika metoder som 
kan användas för att främja barns sociala kompetens.  

2.1 Definitioner av social kompetens  

När det kommer till definitionen av begreppet social kompetens finns det ingen 
entydig definition men många olika sätt och beskrivningar för att förklara dess 
innebörder. Det som stadigt återkommer och flera olika författare refererar till 
är Sommers (2005)  begreppsdefinition ”samvarokompetens” som är en 
parallell till social kompetens. Sommer (2005) definierar begreppet som en 
förmåga där man ingår i relationer med andra där man tar hänsyn till deras 
önskningar och perspektiv. Samtidigt som att ha förmågan att kunna prägla 
olika sociala situationer.  

I en studie genomförd av Lillvist, Sandberg, Björk-Åkesson och Granlund 
(2009) lyfts hur förskollärarna definierar barns sociala kompetens på förskolan. 
Studien visar att förskollärarna anser att social kompetens handlar om barns 
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färdigheter och sociala relationer. De tar upp fem olika sociala färdigheter som 
empati, självkänsla, problemlösning, självständighet och engagemang. De lyfter 
även fyra sociala relationer. Dessa är samspel, kommunikation, gruppledare 
samt popularitet i gruppen. 

Social kompetens beskrivs enligt Pape (2001) som något som handlar om 
motivation, värderingar, kunskaper och färdigheter som ingår i ”konsten att 
umgås med andra” som hon kallar det. De miljömässiga ramarna har betydelse 
för barns utveckling av social kompetens. Pape (2001) hänvisar fem olika 
färdighetsområden inom social kompetens: självhävdelse, positivt socialt 
beteende, empati, lek/glädje och självkontroll. Författaren anser att detta är 
aspekter som behövs i relationer med andra individer.  

I Stanton-Chapman, Denning och Roorbach Jamison (2010) studie definieras 
social kompetens som en förmåga att ta initiativ, utveckla och bevara relationer 
med barn och vuxna. Persson (2003) lyfter också relationer när han beskriver 
social kompetens. Han definierar social kompetens som förmåga att kunna 
hantera relationer med de andra, sig själv och samhället.  

Även Hollingsworth och Winter (2013) lägger vikt på samspelet, de anser att 
social kompetens handlar om att kunna samspela med andra som bidrar till 
känslomässig utveckling samt självkänsla.  

Strandberg (2007) lyfter Vygotskijs tankar om social kompetens som grundar 
individens utveckling genom att samspela med sig själv och andra människor. 
Barnets förmågor som sociala, emotionella, intellektuella har samband i sociala 
relationer.  

2.2 Sociokulturell teori  

Enligt Jonsdottir (2007) menar Vygotskij att handlingar som sociala relationer 
och språklig kommunikation kan ses viktiga aspekter i drivkraften i barns 
sociala och emotionella utveckling. Barns individuella kompetenser utgår ifrån 
interaktioner med andra individer. Barnet ses också som en social aktör i 
skapandet av miljön som också i sin tur utvecklar barnet. Strandberg (2007) 
lyfter Vygotskijs tankar kring miljöns betydelse och att de aktiviteter som sker 
där bidrar till att skapa och utveckla människors inre processer.  

Det är aktiviteten som är nyckelordet i den sociokulturella teorin och aktivitet 
kan handla om att se, lyssna, tänka själva, prata med andra, läsa, skriva, rita, 
måla, bygga, räkna med mera (Strandberg, 2007). Vygotskij betonar att 
tänkande med hjälp av verktyg är också aktivitet. Individen utvecklar först sin 
förståelse med hjälp av verktyg och sedan med inre aktivitet. Genom att göra 
olika aktiviteter får individen möjlighet att föra inre samtal med sig själv. 

Inom den sociokulturella teorin talar man ofta om den närmaste 
utvecklingszonen som går ut på att det enskilda barnet överskrider sin förmåga 
genom att lösa konflikter/problem med hjälp av vuxnas vägledning eller en 
kamrat. Det är i samspel med andra barnen utvecklar sig och sitt lärande 
(Strandberg, 2007).     
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2.3 Utveckling av social kompetens   

Vedeler (2009) betonar att social kompetens grundläggs i barnets första 
levnadsår när de får möjlighet att samspela med andra vuxna och barn. Olika 
aspekter som kommunikativa, kognitiva, sensomotoriska och känslomässiga har 
betydelse för barnets utveckling. Dessa aspekter är färdigheter som barnen 
utvecklar tidigt men det kräver att barnet integrerar sina färdigheter i sociala 
samspel. 

För att utveckla barns sociala färdigheter behöver barnen utveckla självkänsla, 
kunna respektera och lyssna på andra samt förmågan att hävda sig själva 
poängterar forskningen av Williams, Sheridan och Sandberg (2014). 

Jonsdottirs (2007) studie om barns kamratrelationer i förskolan visar att 
pedagogernas uppfattningar av barnets sociala färdigheter och egenskaper har 
ett samband med barnens samhörighet och tillhörighet i gruppen. Hon påpekar 
att de egenskaper som pedagogerna tillskriver har betydelse för det enskilda 
barnets sociala utveckling. Om de ser på barnet som socialt kompetent har 
barnet bättre möjlighet att utveckla relationer till andra.  

2.3.1 Samspel  

Vygotskij anser att barns samspel är lärande och utveckling, inte enbart en 
metod som används för att stödja lärande och utveckling (Strandberg, 2007). 
Människor utvecklas på två olika sätt enligt Vygotskij. Först utvecklas individen 
på social nivå genom fysiska relationer mellan andra människor. Sedan 
utvecklas människan på individnivå genom det tankearbete som sker inom 
individen. Utvecklingen på båda nivåerna sker genom att ha yttre aktiviteter 
tillsammans med andra. Enligt Vygotskij går utvecklingen hos individen från 
social kompetens till individualitet.  

2.3.2 Kommunikation 

Lillemyr (2002) hänvisar att kommunikation är både verbal och icke-verbal 
kontakt mellan en eller flera individer där man också delar erfarenheter och 
överför ”information”. Språket är viktigt för att förmedla och delge andra men 
det är inte det ända sättet att kommunicera på då kroppslig utryck också är ett 
sätt att göra sig förstådd. Lillemyr (2002) beskriver två olika aspekter inom 
kommunikation: innehåll och att visa relationer.  Innehåll innebär att det 
handlar om något som till exempel känslor eller kunskap. Medan att visa 
relationer är ett förhållande mellan en eller flera parter där acceptans och tillit 
är viktiga aspekter. Kommunikation är en mångsidig process och ser olika ut 
från vilka sammanhang man befinner sig i.  

Att kunna utveckla sitt språk och intellekt beror på vilka möjligheter människor 
får och utan kommunikation uppkommer inget språk (Strandberg, 2007). 
Vygotskij beskriver tänkandet som en inre kommunikation.  

Öhman (2006) hänvisar till språkets betydelse för individen att beskriva och 
förstå sina egna känslor. Att kunna beskriva vad man känner och ha förståelse 
vad känslan vill säga återspelas i hur vi sedan agerar. Att stödja det 
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känslomässiga språket menar Öhman (2006) är avgörande för att ge barnen 
förutsättningar för att utveckla problemlösningsförmåga.  

Lillemyr (2002) hänvisar olika kommunikationsuttryck som barn övar och 
stärker i leken. De olika kommunikationsuttrycken är skapande uttryck, 
anslutningsuttryck, acceptans, definitioner, omdefinitioner och 
omformuleringar. Skapande uttryck använder barn för att klargöra vad och hur 
de ska leka. Genom anslutningsuttrycken övar barnen förmågan att kunna 
anpassa sig i påbörjad lek, leksituationen och i gruppen. Barn övar sin acceptans 
i handlingar och i roller tillsammans med andra i leken. I leken upplever barn 
olika definitioner av vad som görs eller bör göras. Barn försöker att omdefiniera 
för att ändra och utveckla leken. Omformuleringar använder barn för att avsluta 
leken eller för att ge uttryck för andra intressen. 

2.3.3 Lek 

Knutsdotter Olofsson (1993) skriver att ingen sysselsättning ger barn social 
kompetens såsom lek. I leken får barn möjligheter att öva samt stärka sin 
sociala kompetens. Enligt läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 
2010) söker och erövrar barn kunskap genom lek, socialt samspel, skapande, 
utforskande samt genom att iaktta, samtala och reflektera. Genom lek 
stimuleras kommunikation, fantasi, inlevelse och förmågan att samarbeta. 
Lillemyr (2002) lyfter betydelsen av barns grundläggande sociala färdigheter 
som krävs för att kunna delta i leken och gemensamma situationer i gruppen. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att i leken får barn möjlighet 
att kompromissa, känna empati, delge känslor och kommunicera med andra 
människor. Folkman och Svedin (2003) lyfter leken som metod för att lära sig 
konsten att umgås med andra. I leken lär barnen olika sociala regler som att 
dela med sig, kunna samspela, komma i överens, vad/hur leken ska lekas, 
turtagning, ömsesidighet och samförstånd. Lek ger så mycket och Knutsdotter 
Olofsson (1993) betonar att leken bidrar till att barnen reflekterar över sig själv i 
olika perspektiv. Barnen ser skillnader och likheter mellan sig själv och andra 
individer.  

Enligt Knutsdotter Olofsson (1993) är det leken som är grunden och bidrar till 
lärande inom den sociala kompetensen, då man är i socialt samvaro med andra 
individer. ”Vad lär man sig inte i leken” frågar författaren för att markera hur 
viktig roll leken har för barns lärande och utveckling. När det gäller 
pedagogernas roll i leken är det att vara en lekaktiv vuxen som tillrättalägger för 
tillgängligt material, genom att själv börja låtsas och stimulera och utmana 
barnen. Att inneha en aktiv roll där man också kan vara deltagare men även att 
kunna balansera mellan att vara aktiv på avstånd och vara med i leken så att 
barnen också får leka ensamma. I leken får barn öva på många olika förmågor 
inom social kompetens som till exempel turtagning, ta hänsyn till andra, läsa av 
olika lek kodar med mera. Författaren påpekar att leken ökar barns sociala 
kompetens när de får möjligheter till olika lekar. Pedagogerna ska vägleda och 
föra dialoger med barnen så att leken berikas.     

Leken bidrar till att utveckla barns sociala liv som självförståelse, 
självförverkligande samt förmåga att delge erfarenheter med andra hävdar 
Henriks (2014). Enligt Strandberg (2007) får barnen genom lekens imaginära 
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värld möjlighet att utveckla sin förmåga till självbestämmande, självkontroll och 
frihet. Han lyfter att barnen utvecklar sitt tänkande i sina lekar genom att lära 
sig olika metoder till exempel att skapa en tankevärld, att formulera tänkande 
av görande, att sätta mening på objektet och att urskilja vissa saker som särskilt 
uppmärksammas. 

Leken kan också vara utmanande då det krävs olika kompetenser för att 
anpassa sig och ta sig in i leken. Det är inte alla barn som förstår till exempel 
leksignaler (Knutsdotter Olofsson, 1993). Vedeler (2009) lyfter att barn kan ha 
svårt med att komma in i leken och bli en del av gruppen. Vissa barn har inga 
svårigheter med att ta sig in i gruppen, skapa vänskapsrelationer då de glider 
lätt in i leken. I leken kan barn bli avvisat när de försöker ta sig in i påbörjat lek 
även barn som har god social kompetens. För att träda in i en påbörjad lek eller 
starta en lek krävs olika strategier för att det ska lyckas. Barnets språkliga 
utveckling kan ha betydelse för framgång när det gäller att inträda i en lek. Pape 
(2001) beskriver betydelsen av vuxnas hjälp för barnen att ges inträde i lek.  

Pedagogerna uppfattar att barn som väljs av få barn i gruppen visar sämre 
kommunikativa och lekfärdigheter än vad barn som väljs av flera barn och ingår 
i vänskapsrelationer (Jonsdottirs, 2007). Connolly och Doyle (1984) påpekar i 
sin studie att barn som lekar olika fantasi lekar har högre social kompetens än 
de andra barnen. Då visar studien att barn med hög social kompetens är 
populära som lekkamrat och de har lätt att samspela i olika sammanhang.  

2.3.4 Empati 

En ytterligare aspekt som nämns i relation till social kompetens är empati. 
Empati handlar om människans mänskliga godhet i känslan och handling 
(Öhman, 2003). Genom att ha empatisk förmåga kan människa förstå andras 
situation samt agera och handla utifrån det. Som pedagog och föräldrar har man 
ansvar för barnens empatiska utveckling. Vårt görande, inte görande och 
uttryck sätt påverkar barnens empatiska förståelse.  

Den empatiska processen innehåller olika steg som är avhängiga av varandra 
betonar Öhman (2003). De olika stegen i den här processen är iakttagelse, 
tolkning, handling och utvärdering. Första steget inom empatiska processen är 
att förstå andres känslor, signaler och stämningsläge. För att förstå empati 
använder individen sin känslomässiga som kognitiva förmåga. Känslomässig 
förmåga handlar om hur individen skiljer ut och identifierar andres uttryck. 
Samtidigt handlar den kognitiva förmåga om hur individen tolkar den andres 
känslomässiga information utifrån sina tidigare kunskaper och erfarenheter.  

Öhman (2003) lägger tonvikten på att arbeta med känslor med barn för att 
stärka deras empatiska förmåga. Författaren menar att genom känslor kan 
individen bli medveten om sina egna behov, sina motiv samt synsätt på sitt eget 
liv. Öhman (2003) föreslår att varje barns uttrycksmöjligheter kan bli en resurs 
för hela barngruppen, då författaren menar att alla barn får se de olikheter som 
finns i gruppen. Som till exempel att man kan tänka på olika sätt och att alla kan 
känna olika samt uttrycka sig på olika sätt. Genom att se barnens olika 
känslouttryck för samma känsla får barn möjlighet att lära sig olika 
uttrycksformer som är socialt accepterande. 
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2.4 Specifika metoder för att främja barns sociala 
kompetens  

När det gäller specifika metoder för att främja barns sociala kompetens lyfts 
drama/forumteater, konflikthanteringsmodell samt dokumentation för 
reflektion och diskussion av olika författare. 

Hollingsworth och Winter (2013) beskriver i sin forskning hur förskollärarna 
kan arbeta för att främja barns sociala och emotionella kompetens. I studien 
nämner förskollärarna olika metoder som valtavla, läsa böcker om känslor, 
dockor som pedagogiskt verktyg för att lösa problem, att diskutera problem och 
olika regellekar samt instruktions metoder som turtagning, dela med andra och 
lyssna på andra. 

2.4.1 Drama 

Drama/forumteater handlar om att gestalta en reflekterande konfliktsituation 
som har hänt i barngruppen och den ska vara både maskerade samt 
verklighetstrogen för varje individ beskriver Öhman (2003). I sådana 
dramatiserade situationer kan pedagoger själva vara deltagare eller de kan 
använda handdockor som pedagogisk verktyg för att skapa lärandesituationer 
för barnen. Genom forumteater stimuleras individens inlevelseförmåga betonar 
Öhman (2003). Då är det viktigt som pedagog att utmana barnens tänkande 
genom att konstruera en medveten konfliktsituation. Där kan barn få möjlighet 
att komma med olika förslag för att hantera den uppkomna situationen. Enligt 
Öhman (2003) kan forumteater ge barnen möjlighet att se vuxnas sätt att 
uttrycka sig tydligt kring olika känslor. Detta kan göra individens förståelse om 
känslor bredare än de har nuvarande anser författaren.  

2.4.2 Konflikthanteringsmodell 

Öhman (2003) beskriver en konflikthanteringsmodell för förskolan. Modellen 
innefattar flera olika steg: att alltid ingripa när regler överskrids, att höra olika 
versioner av händelseförloppet, att respektera genom att bekräfta barnens 
känslor och låta den få sin tid, att diskutera handlingen, att ge hopp om 
försoning och att få gottgöra. 

Enligt Öhman (2003) är pedagoger delvis garant för varje barns trygghet och 
säkerhet. Som pedagog har man ansvaret att värna både det enskilda barnet och 
barngruppen, genom att ingripa vid situationer när barn hamnar i en konflikt. 
Nästa steg är att lyssna på flera versioner av samma händelse från flera barn 
samt berätta hur pedagogen har uppfattat/upplevt händelsen. Att lyssna på 
flera barns åsikter om händelsen är ett sätt att ge de möjlighet att utveckla sitt 
tänkande. Författaren påpekar att som pedagog är det viktig att bekräfta 
barnens känslor genom att dela upplevelsen. Det är ett sätt att respektera barn 
och få möjlighet att resonera om händelsen tillsammans där barns känsla ses 
som berättigad och är bekräftad. Sedan ska pedagogen uppmana barnet 
diskutera handlingen, berätta hur det uppfattat situationen samt vad barnet 
borde göra. Därefter är det viktigt att pedagogen ger barnen hopp att de kan 
komma överens igen om de vill. Efteråt är det betydelsefullt att fråga det 
enskilda barnet om händelsen och hur det kan gottgöra situationen. Samt fråga 
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vad man kan göra för att hjälpa det andra barnet att bli glad igen. Det är ett sätt 
att göra förlåt istället för att säga förlåt menar Öhman (2003).  

2.4.3 Dokumentation för reflektion och diskussion  

Strandberg (2007) beskriver dokumentation som metod där pedagoger och 
barn kan ta bilder, fotografier och rörliga bilder för att kunna stanna upp och 
reflektera om egna göranden eller händelser. Metoden ger individen möjlighet 
att växla mellan aktivitet/yttre tankeprocess och inre samtal/inre 
tankeprocesser. Genom att arbeta med dokumentation får barn möjlighet att bli 
sedda och bekräftade från olika perspektiv både från barn och vuxna. Detta kan 
skapa självförtroende hos barnet. Författaren betonar att dokumentation är ett 
kommunikationsverktyg för barnets inre samtal och barnets samtal med 
kamrater och lärare. 

2.5 Förskollärarnas förhållningssätt och roll  

Lillemyr (2002) lyfter betydelsen av ett lyhörd och bekräftande förhållningsätt i 
förskolan då barnen bygger upp relationer med andra och utvecklar 
erfarenheter.  Att som pedagog uppmana ett barn för att söka upp en kamrat är 
att bidra till barnets utveckling (Strandberg, 2007). Strandberg (2007) 
poängterar att vuxna är förebild för barnen och att barn inte gör som vuxna 
säger utan vad de gör. Enligt Sommer (2005) är pedagogerna handledare och 
vägvisare när det gäller barns tillägnade av de sociala reglerna och moraliska 
värderingarna som gör det möjligt att samspela och förhålla sig till olika 
sammanhang (Öhman, 2006). Pedagogerna behöver i och med detta olika 
kunskap och handledningsstrategier för att främja och utveckla barns sociala 
kompetenser (Öhman, 2006).  

Pape (2001) lyfter betydelsen av att arbeta utifrån en medvetet och 
reflekterande förhållningsätt då en passiv roll skulle få negativa följer för 
barnens utveckling. Hon beskriver att som pedagog räcker det inte med att 
”lära” barnen olika sociala färdigheter och hur man kan använda dessa. Det 
krävs aktiv handling från pedagogens sida. Barn behöver ett stöd för upplevelser 
och känslor. Som pedagog är det därför viktigt att vara nära och tillgänglig för 
barnen och att man stöttar dem i olika situationer och det som händer i 
förskolans vardag.    

Öhman (2003) betonar att pedagog är en viktig förebild för barn och att 
pedagogens förhållningssätt ska präglas av empati och respekt för andra. För att 
arbeta själv som redskap i sin roll som pedagog är det nödvändigt att ha 
nyfikenhet, inlevelseförmåga, uttrycksförmåga samt reflektionsförmåga anser 
Öhman (2003). Som pedagog är det viktig att se vad individen gör, sätta ord på 
det, bekräfta det goda som görs och sägs samt synliggöra det för andra. Det är 
ett sätt att ge det goda ett utrymme att växa.  

Pedagogens roll är vidare att sätta ord på positiva saker som barnen gör i 
samspel med andra poängterar Öhman (2006). Samtidigt att uppmuntra barnet 
att sätta ord på och använda språket för att uttrycka sin vilja, känslor och göra 
sig förstådd. Öhman (2003) påpekar att som vuxna är det lätt att förstå 
sambandet mellan tankar, känslor och handlingar. Därför är det viktigt att sätta 
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ord på barnens känslor och handlande menar författaren. För att stärka barnens 
självkänsla och självkännedom är det viktigt att som pedagog erkänna och 
respektera deras känslor. Pedagogens bemötande och accepterande av barnens 
känslor har betydelse för att individen ska kunna leva sig in i sig själv och 
andres känslor. 

 I ett medvetet arbete för att stötta barnens känsloutveckling krävs att 
pedagogerna utvecklar tydliga mål och de metoder som de vill använda i 
verksamheten skriver Öhman (2003). Det är också viktigt att granska 
pedagogernas bemötande av barnens känslouttryck och att arbetslaget bör ha 
ständigt reflekterande dialog om barnens samspel. Författaren lyfter betydelsen 
av att de vuxna förklarar gränser för barnen, något som utvecklar barns 
möjlighet att öka sin förmåga att respektera andra individers känslor samt 
andres gränser. 

2.6 Samarbete med föräldrar 

En ytterligare aspekt som beskrivs i forskningen om social kompetens är 
relationen mellan förskollärare och föräldrar. Mahmoods (2013) forskning 
lyfter upp olika utmaningar i samarbetet mellan förskollärare och föräldrar. 
Hon hänvisar till vikten av att ha ett samarbete med föräldrarna gällande 
barnens utveckling. Några av de utmaningarna som nämns i studien är 
svårigheten med att kommunicera med föräldrar. Studien visar bristen när det 
gäller ömsesidighet, maktförhållande och svårigheterna att bygga relationer 
samt att kulturella skillnaderna kan vara ett hinder för kommunikation. 
Förskollärarna är engagerade men när föräldrarna inte har samma syn på saker 
blir det en utmaning.   

2.7 Läroplan för förskolan  

2.7.1 Förskolans värdegrund 

Enligt Utbildningsdepartementet (2010) är en viktig uppgift för förskolan att 
förmedla och förankra de grundläggande värderingar som det svenska 
samhället vilar på samt främjas respekten för vår gemensamma miljö och 
aktningen för varje människans egenvärde.  

Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) betonar vidare att 
solidaritet och tolerans grundläggs tidigt hos varje barn och förskolan har ett 
uppdrag att utveckla barns förmåga till social handlingsberedskap samt 
uppmuntra och stärka barns medkänsla om andra människor. Genom att 
respektera människors olika uppfattningar ska verksamheten utveckla barns 
förmåga till empati och omtänksamhet om andra individer. Samtidigt ska 
förskolan skapa möjligheter där barn får reflektera över om livsfrågor och dela 
sina tankar med andra. Mångkulturalitet i förskolan kan ge barn möjligheter att 
grundlägga respekt för varje individ oavsett bakgrund. 

Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) lyfter förskolans mål 
som verksamheten ska sträva efter att varje barn utvecklar sin öppenhet, 
hjälpsamhet, solidaritet och respekt för andra individer samt förmåga att 
reflektera över, upptäcka och ta ställning till olika etiska dilemman i vardagen. 
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2.7.2 Förskolans uppdrag 

Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) lägger tonvikten på 
samarbete med hemmet för att främja barns utveckling till 
samhällsmedborgare. Förskolan ska även vara ett stöd för familjerna samt i 
samarbete med föräldrarna ge varje barn möjlighet att utveckla efter sina 
förutsättningar. Och därför är det förskolans uppgift att verksamheten ska 
anpassas till alla barn. 

Pedagogernas förmåga att samspela med barn och få föräldrarnas förtroende 
kan bli ett stöd för barn med svårigheter samt att utveckla barnets tillit och 
självförtroende. Enligt läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) 
är förskolans uppdrag att överföra värden, språk, traditioner och kunskaper, 
från nuvarande till nästa generation. Att möta olika kultur i förskolan och 
delaktighet i andras kultur kan bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att 
förstå andras värderingar och villkor. 

Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) lyfter även att 
förskolan ska erbjuda, utmana och locka till olika lek och aktiviteter. Som 
pedagog är det viktig att se individens och barngruppens möjligheter som 
engagerar sig i samspel. Barnens förmåga att kunna samarbeta, söka ny 
kunskap och kunna kommunicera är nödvändig i det nutida samhället. Enligt 
läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) ska förskolan 
stimulera och utveckla barnens sociala och kommunikativa kompetens. Vidare 
påpekas att leken utvecklar barnens kommunikation, förmåga att samarbeta, 
förmågan till symboliskt tänkande och lösa problem. Genom gestaltande och 
skapande lek får barnen möjligheter att uttrycka och bearbeta känslor, 
erfarenheter och upplevelser. 

Som förskollärare ansvarar man för detta att varje barn blir sedda, får sina 
behov respekterade och uppleva sitt eget värde (Utbildningsdepartementet, 
2010). Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) betonar också  
att normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen ska utvecklas. 

3 Metod 

3.1 Vetenskaplig angreppsätt 

Det vetenskapliga angreppssättet som vi använde i vår studie är kvalitativ 
metod, då vi önskar att gå på djupet kring ämnet ”social kompetens” och i 
förhållande till våra frågeställningar. Bryman (2011) beskriver den kvalitativa 
metoden som mer inriktad på ord än siffror. Vårt arbete har koppling mellan 
teori och praktik och vi utgår ifrån Brymans (2011) beskrivning av ett induktiv 
angreppsätt som baseras på att den insamlade data- empirin utvecklar 
förståelsen för det fenomen som studeras.   

Bryman (2011) tar upp begreppet emotionalism som är beroende av ett intresse 
för subjektivitet samt en strävan efter att fånga erfarenheter och upplevelser. 
Därmed är vårt intresse för subjektivitet ”social kompetens” samt att vi strävar 
efter att fånga förskollärarnas perspektiv och erfarenheter.   
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3.2 Urval 

Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval då vi vände oss till och intervjuade de 
förskollärare som var tillgängliga för oss (Bryman, 2011) och hade möjlighet att 
ställa upp att bli intervjuat. Bekvämlighetsurvalet valde vi på grund av att alla 
inte har möjlighet att gå ifrån barngruppen eller ta det utanför sin arbetstid. 
Samtidigt som det är tidsbrist för både förskollärarna och oss. Vi valde enbart 
intervjua en specifik yrkesgrupp som förskollärare då vi önskade att kunna 
utveckla vår yrkesroll inom det här området. Vi intervjuade tio förskollärare 
både manliga och kvinnliga från olika förskolor i Stockholmsregion. Alla 
förskollärarna har fått fiktiva namn som ”Förskollärare A - J”. 

Vi ringde runt till olika förskolor där vi pratade med förskolechefen som 
antingen gav oss ett direkt nummer för att kontakta en avdelning på förskolan 
eller bad förskolechefen oss maila och att de förskollärarna som var intresserade 
skulle kontakta oss. Vi kontaktade också några bekanta förskollärare för att 
fråga om de ville delta i vår studie. Alla deltagare fick ett missivbrev (Bilaga 2) 
med tydlig information kring studien samt intervjufrågorna via mail inför 
intervjun.  

3.3 Datainsamlingsmetod 

Vi valde använda oss av semistrukturerade intervjuer som tillhör den kvalitativa 
metoden (Bryman, 2011). Detta var för att ställa följdfrågor och ha flexibiliteten 
samt kunna få detaljerat svar. För att få svar på våra forskningsfrågor 
utformade vi en intervjuguide (Bilaga 1) med utgångspunkt i specifika teman 
(Bryman, 2011). Vi formulerade vår intervjuguide med öppna frågor. På det här 
sättet gav vi deltagaren som blev intervjuad frihet för att utforma sitt svar 
(Bryman, 2011). 

3.4 Genomförande 

Vi började med att läsa olika litteratur kring ämnet social kompetens. Därefter 
formulerade vi vårt syfte och tre olika frågeställningar. 

När vi sökte efter relaterade vetenskapliga artiklar använde vi oss av databasen 
Eric och Discovery, där vi utgick ifrån Mälardalens högskola bibliotek. Vi 
prövade att söka med många olika ord där vi till exempel använde oss av 
sökorden ”social skills in preschool”, vi begränsade sökningen med att använda 
”play”. Ett annat sökord som vi sökte på var ”Social competens” där vi 
begränsade sökningen med att lägga till ”preschool teacher” och därefter la vi 
till ”view” eller ”define”. Sedan sökte vi ”preschool teachers challenges in 
preschool”. Doktorsavhandlingen hittade vi genom att söka på google scholar 
där vi använde sökorden ” social kompetens i förskolan doktorsavhandling”.   

Intervjuerna genomfördes enskilt på deltagarnas respektive arbetsplatser. Vi 
spelade in intervjuerna med smarttelefon med samtycke från förskollärarna. 
Bryman (2011) påpekar att genom ljudupptagning får man fram både vad 
intervjupersonen säger samt hur de säger det.   
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 Tidsåtgången för de nio intervjuerna tog mellan 30 till 55 minuter. En av 
förskollärarna önskade att lämna in skriftlig då mailade hen sina svar utifrån 
intervjufrågorna (Bilaga 1). Det var intressant att lyssna på alla förskollärarnas 
erfarenheter och tankar. Vi upplevde att förskollärarna kände sig trygga och 
bekväma under intervjun. 

3.5 Analysprocess 

När vi hade genomfört våra intervjuer transkriberade vi ljudinspelningarna och 
därefter kunde vi reducera insamlad data utifrån vårt syfte och frågeställningar. 
Vi läste genom transkriberingarna flera gånger för att kartlägga innehållet och 
sedan hittade vi olika teman och nyckelord som vi tog med i resultatet. Teman 
och nyckelord hittade vi genom att läsa tidigare forskning, reflektera över 
transkriberingarna, koppla till våra forskningsfrågor samt gemensamma 
benämningar som återkom utifrån transkriberingarna. Bryman (2011) påpekar 
att i en kvalitativ innehållsanalys ligger vikten på tolkningen av texter. Genom 
att vi transkriberade intervjuerna gav det oss bättre förutsättningar för att 
kunna gå tillbaka och se vad som egentligen blev sagt, tolka och koppla till 
tidigare forskning. Vi diskuterade gemensamt för att få ett bredare och mer 
trovärdig perspektiv/tolkning. Likheter och skillnader med vårt resultat blev 
ställt upp mot tidigare forskning och litteratur.      

3.6 Tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2011) består tillförlighet av trovärdighet, pålitlighet och 
överförbarhet. Studien ska kunna säkerställas utifrån de riktlinjer som finns för 
att kunna stärka trovärdigheten, något som vi har tagit hänsyn till. 
Trovärdigheten grundas också på respondentvalidering där de som deltog i 
intervjun ska bekräfta det som har skrivits stämmer överens med det som 
forskarna har skrivit. Respondenterna fick inte möjlighet att läsa igenom men vi 
har använt oss av flera olika citat från förskollärarnas beskrivningar något som 
vi anser stödjer trovärdigheten samt transkriberat alla intervjuerna. En annan 
faktor som också stärker trovärdigheten är respondenternas kunskap då de alla 
är utbildade förskollärare. 

 När det gäller överförbarheten som Bryman (2011) betonar gäller det hur 
överförbar resultatet är i förhållande till en annan miljö, studiens 
generaliserbarhet. Vårt syfte är inte att generalisera men att ta del av olika 
perspektiv från förskollärarna relaterat till deras erfarenheter och 
tankar/åsikter. Pålitligheten av vår studie stärks också genom att vi redogör för 
alla faser i forskningsprocessen (Bryman, 2011). 

3.7 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2011) lyfter olika begrepp som sekretess, tystnadsplikt och 
konfidentialitet. För att förebygga kränkning, känslighet, integritetsskydd och 
skydd mot insyn i individens privatliv har vi använt dessa i våra etiska 
ställningstagande. Vi har tystnadsplikt om deltagarnas personliga förhållanden 
och vi är medvetna om att inte förmedla individuella uppgifter vidare. För att ha 
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konfidentialitet ska ingen kunna förknippa studien med individens identitet då 
vi inte använder oss individens namn. 

Bryman (2011) lyfter också att konfidentialitet innefattar att vara medveten över 
förvaring av personuppgifter så att obehöriga inte kan komma åt dem. Det är 
bara författarna som har haft tillgång till datamaterialet. Nyttjandekravet 
(Bryman, 2011) tog vi hänsyn till genom att använda insamlade datamaterial 
enbart till den här studien. 

Vi informerade deltagarna om vårt syfte, frågeställningarna, intervjufrågor samt 
deras rätt till frivilligt deltagande och hoppa av om de önskar. Detta gjorde vi 
via ett missivbrev (Bilaga 2) som vi skickade ut innan vi skulle intervjua 
deltagarna för att uppfylla informationskravet (Bryman, 2011). En annan 
princip som Bryman (2011) betonar inom forskningsetiska principer är 
samtyckekravet. I missivbrevet fick deltagarna veta om uppläggningen av vårt 
arbete. Genom att samtala med deltagarna gav vi dem möjlighet att ställa frågor 
angående vårt arbete samt få all information som de ville ha, som hade 
betydelse om de ville ge samtycke eller neka till att medverka i vår studie. 

4 Resultat och analys 

4.1 Förskollärarnas uppfattningar kring social kompetens 

4.1.1 Vad social kompetens innebär enligt förskollärarna 

Förskollärarna beskriver i deras uppfattningar om barns sociala kompetens att 
det handlar om att kunna förhålla och sätta sig in i olika situationer i samspel 
med andra människor. Varje situation har olika oskrivna regler som barnen 
måste förstå och skilja mellan vilka regler som gäller.  

Social handlar ju om att samspela tänker jag då om man bara tar ordet 
social. Och kompetens handlar ju om en förmåga så det är väl någonting 
med förmågan att samspela med andra individer. Och sen att man också 
på något vis samspelet ska ju också upprätthållas (Förskollärare G).  

I samspel med andra människor krävs förmågan att läsa av och förstå andra 
människors sinnesstämning/känslor betonar flera av förskollärarna. Att förstå 
andras känslor och agera utifrån det på respektfullt sätt ingår i den sociala 
kompetensens empatiska förståelse anser förskollärarna. Att vara hjälpsam, 
kunna känna av och erbjuda sig att hjälpa andra ingår också i att vara social 
kompetent. Några av förskollärarna anser att förmågan att ha empatisk 
förståelse ger barn bättre möjligheter att skapa relationer, bli omtyckt samt ingå 
i grupp. Detta kan öka barns självförtroende.  

För mig är social kompetens att fungera i en grupp att kunna dels 
samspela med andra men även se liksom är någon ledsen, är någon glad, 
har någon problem med något och kan jag hjälpa. (Förskollärare H).   

En av förskollärarna anser att social kompetens handlar om att individerna ska 
kunna samspela på ett bra sätt så att det inte uppstår konflikter. Det handlar om 
att hävda sig själv men samtidig se andra och visa respekt för andra.  
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Social kompetens det är ju att kunna samspela med andra utan att det blir 
konflikter. Man ska både kunna se andra, man ska kunna också hävda sig 
själv, men samtidigt respektera andra människor. (Förskollärare A) 

Social kompetens kan ses som en medveten förhållningsätt i samspel med 
andra. Kommunikationen är en aspekt som ingår i den sociala kompetensen där 
olika moment som att kunna prata, ge andra talutrymme samtidigt som man är 
lyhörd.  

Men social kompetens är ju tänker jag också är en förhållningsätt som 
människor gentemot andra personer. Att kunna vara öppen, att kunna 
lyssna, att kunna prata och så formulera sig på ett bra sätt och liksom 
kunna känna av dom här oskrivna reglerna, känna av andras 
sinnesstämningar och sådant där. (Förskollärare J) 

Det framkommer att social kompetens handlar mycket om att ”ge och ta” där 
barnen bemöter andra individer utifrån de sociala regler som finns eller anses 
okej i det sammanhanget eller miljön som man befinner sig i.  

4.1.2 Egenskaper i social kompetens 

Flera av förskollärarna berättar att kunna acceptera olikheterna hos varje 
individ är en grundläggande egenskap i social kompetens. Acceptans och 
respekt anses som basegenskaper utifrån förskollärarnas beskrivningar.   

… Att man kan respektera andra människors åsikter och känslor… 
(Förskollärare G).  

Att ha en empatisk förmåga i förhållande till andra individer är den mest 
återkommande egenskapen inom social kompetens som förskollärarna betonar. 
Att känna och förstå sina egna känslor, känna av andras 
sinnesstämningar/känslor, respektera andras känslor, kunna trösta när någon 
är ledsen samt sätta sig in i andras perspektiv.    

… Samspela med andra dels barn till barn men barn till vuxen och i hel 
grupp också just den här empatin. Att du ska kunna känna av om någon 
är ledsen eller så det är jätte viktigt överhuvudtaget kunna förstå empatin 
dels att kunna trösta". (Förskollärare H) 

Enligt förskollärarna kan det finnas olika förväntningar på barnens sociala 
kompetens när det gäller yngre och äldre barn. De menar att äldre barn har mer 
förväntningar på sig när det gäller social kompetens samt att kunna anpassa sig 
flera olika egenskaper inom social kompetens.  

Det är olika för olika åldrar liksom, man kan ha olika förväntningar för 
barnen. Om vi tar barnen är ungefär fem år då bör de kunna turas om, 
man bör kunna göra lite kompromisser, man ska kunna vänta lite och se 
inte bara man själv där eller andra finns det också, man ska kunna läsa av 
att alla människor är ledsna eller glada. (Förskollärare A) 

Flera av förskollärarna betonar att kunna förhålla sig till de olika sociala 
reglerna och kunna bemöta andra på ett bra sätt är egenskaper som är 
värdefulla. Att kunna ta ansvar för sig själv samt individer och miljön runt 
omkring sig. Att barnen delar med sig och har förmågan att knäcka lekkoderna.   
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4.1.3 Analys av vad social kompetens innebär enligt förskollärarna  

Förskollärarna anser att social kompetens består av många olika 
delar/förmågor där de flesta nämner flera olika aspekter när de berättar vad 
social kompetens innebär för dem samt vilka egenskaper de anser är bra för 
barnen när det gäller social kompetens. Social kompetens menar Pape (2001) är 
ett omfattande och komplext område något som flera av förskollärarna betonar.  

Att kunna samspela med andra individer och att fungera i olika sammanhang är 
den mest framkommande åsikten som förskollärarna berättade om barns 
sociala kompetens. I likhet med Perssons (2003) beskrivning av social 
kompetens är det ett sätt att kunna anpassa sig till olika sociala miljöer och 
samspela för att bygga relationer med andra individer.  

Förskollärarna anser att miljön påverkar och att man hela tiden måste anpassa 
sig utifrån vilken miljö man befinner sig i, Pape (2001) betonar också de 
miljömässiga ramarnas betydelse inom social kompetens. Förmågan att kunna 
ingå i olika sociala situationer/relationer handlar om social kompetens enligt 
Sommer (2005). 

Enligt Utbildningsdepartementet (2010) ska förskolan ge barn möjligheter att 
grundlägga respekt för varje människa. Individens agerande mot andra 
människor utifrån respektfullt sätt är grundkonstruktionen för social 
kompetens menade förskollärarna. Positivt socialt beteende är ett av 
färdighetsområdena påpekar Pape (2001). Oskrivna reglernas förståelse och 
handla utifrån det som samhället kräver samt respektera de reglerna är viktigt 
inom social kompetens anser förskollärarna. Förmågan att ta initiativ samt 
senare utveckla och bevara relationer med andra individer handlar om social 
kompetens poängterar Stanton-Chapman m.fl. (2010). Att kunna hantera 
relationer mellan sig själv, med de andra och samhället är förmågor inom social 
kompetens enligt Persson (2003). 

Inom social kompetens är det vägande för varje individ att ha självförtroende, 
kunna turas om, vara hjälpsamma, ha tålamod samt kunna kommunicera.  
Barnen får öva de egenskaperna genom att samspela med andra anser flesta av 
förskollärarna. Enligt Vygotskij är samspel en metod för att stödja individens 
utveckling (Strandberg, 2007). Människans utveckling sker genom yttre 
aktiviteter med andra menar Vygotskij.  

Hollingsworth och Winter (2013) poängtera att genom att kunna samspela 
främjar individen sin känslomässiga utveckling. Empatisk förståelse är 
betydelsefull för att skapa relationer mellan människor och den är essentiell i 
det inre av social kompetens lyfter alla förskollärarna. Genom att kunna läsa av 
och förstå andras känslor visar individen respekt för andra människor, som är 
grunden i social kompetens betonade förskollärarna. Vidare påpekar läroplan 
för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) att individens förmåga till 
empati ska stärkas av pedagogerna. 
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4.2 Förskollärarnas arbetssätt för att främja barns sociala 
kompetens 

4.2.1 Vardagliga (rutin) situationer  

Förskollärarna anser att arbetet med social kompetens är något som pågår hela 
tiden och genomsyrar det dagliga arbetet på förskolan allt ifrån vanliga rutin 
situationer som matsituationer, barns fria lek till konflikthantering. En av 
förskollärarna berättade:  
 

… Ja alla de här rutinsituationerna egentligen om tänker på påklädning, 
avklädning, matsituationerna att det alltså att vi sitter och äter att det ska 
vara trevlig stund och att man kanske hjälper kamraten bredvid om de 
behöver hjälp. (Förskollärare F)  

 
Förskolläraren beskriver att uppmuntra barnen att hjälpa varandra under 
matsituationer och föra diskussioner tillsammans med barnen under tiden. 
Barnen har sina fasta platser och pedagogerna i arbetslaget byter plats varje 
vecka så att de får samtala med alla barn. Flera av förskollärarna beskriver att 
det är viktigt att lyfta fram barn som är mer tillbakadragen så att alla får komma 
till tals och att ha trevliga samtal där man lyssnar på varandra.  
 
Flera av förskollärarna betonar också att man inte planerar att ”nu ska vi jobba 
med social kompetens vid den här tidpunkten” men att det är något som man 
har i åtanke i den dagliga verksamheten.   

4.2.2 Stärka barns självkänsla 

De flesta förskollärarna tar upp att man ska jobba för att skapa barns 
självkänsla. Det kan vara genom att lyfta upp barnens stärka/positiva sidor hela 
tiden och när barnet gör något positivt i olika sammanhang. En av 
förskollärarna berättade:  
 

I barns sociala kompetens ligger ju barn ska ha självkänsla, 
självförtroende så för att stärka barns sociala kompetens behöver man 
också arbeta med att ge de en bra självkänsla och då behöver man ju få 
uppskattning på bra saker de gör, en del barn behöver ju få mycket 
uppskattning på väldigt små saker som är bra, det beror på. 
(Förskollärare A)  

 
En annan förskollärare berättade att pedagogerna i arbetslaget måste diskutera 
normerna i barngruppen men också diskutera tillsammans med barnen kring 
olikheter. Att stärka barns självkänsla genom att lyfta upp diskussioner som 
leder till att acceptans för olikheter och att barnen ska känna att det är okej att 
vara som man är.  

4.2.3 Social kompetens genom lek 

Nästan alla förskollärarna betonar leken som metod i arbetet med att stärka 
barns sociala kompetens. En av förskollärarna beskrev sin upplevelse genom att 
vara närvarande och observatör i en lek situation. Det var två barn som hade 
börjat en lek och ett tredje barn vill komma in i leken. Det tredje barnet tittade 
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på deras lek, läste av och la en strategi för att komma in i leken. Barnen som 
började leken inkluderade barnet utan att säga något emot. Med detta hävder 
hen att barn får möjlighet att utöva den sociala kompetensen genom lek. Att 
observera barns lek är ett sätt för att kartlägga och reflektera över barns samspel 
samt hur barnen fungerar i en grupp.    
 
Flera av förskollärarna betonar vikten av att kunna känna till lekkoderna och 
betydelsen att kunna anpassa sig utifrån vilken lek man hoppar in i. Med detta 
menade de att det är viktigt att observera barns leksituationer för att kartlägga 
arbetet med barngruppen. En av förskollärarna berättade:  
 

För där är det ju mycket med sociala kompetenser i just leken för att det 
är ju där måste du ju liksom känna av vad det är för typ av lek jag hoppar 
in i. Om de leker mamma, pappa, barn och då det inte kanske passar att 
jag kommer in som en vrålande dinosaurie liksom. (Förskollärare J)  

 
Flera av förskollärarna berättar att traditionella grupplekar kan användas för att 
främja barns sociala kompetens till exempel ”Hunden och benet”, ”… Tåget går” 
och ”Törnrosa” med mera. Tanken med grupplekar/regellekar är att barnen får 
möjlighet att utöva överenskommelse, turtagande, kommunicera med andra och 
förhålla sig till olika regler.  
 
Samtliga förskollärare pratade allmänt om barnens fria rollek/dramalek som 
metod där barnen får utrymme för att utveckla sitt tänkande.  
 
En annan form av dramalek är forumspel där barnen tillsammans med 
pedagogerna dramatiserar olika konflikthändelser eller händelser som 
pedagogerna vill lyfta upp framför barngruppen. Detta är en metod som 
används för att utveckla barns sociala kompetens enligt en av förskollärarna.  

4.2.4 Empati genom att använda material 

En förskollärare berättade om ett särskilt material av olika bilder som används 
för att utveckla barns empatiska förmåga. Då fick barnen tolka och prata kring 
känslor till exempel glad, ledsen, arg med mera utifrån ansiktsuttrycket på 
bilden. Förskolläraren beskrev att de använder kort från konfliktsituationer för 
att diskutera i barngruppen till exempel ett kort där två barn leker tillsammans 
och ett annat barn sitter en bit ifrån dem. Utifrån bilden samtalade barnen i 
gruppen om situationen och känslor hos barnet som satt en bit ifrån de andra 
barnen.  

4.2.5 Övningar 

Ett medvetet arbetssätt/projektarbetet beskrevs av en förskollärare då de har 
valt att vara med i forskningsprojektet PATHS. Forskningen handlar om att 
förstå sin egna och andras känslor samt agera på ett bra sätt. Förskolläraren 
berättade om en övning som de använder för att tänka kring sina känslor innan 
man agerar. Övningen börjar med att man lugnar ner sig, reflekterar över sina 
känslor och diskutera sina känslor med de involverade individerna. För att lära 
barnen den här övningen använde pedagogerna handdockan ”Samuel” som är 
en sköldpadda för att läsa sagobok för att introducera övningen. Det är 
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sköldpaddan ”Samuel” som är projektets huvudperson som boken handlade om 
när det uppstod en situation och han behövde reflektera över sina känslor innan 
han agerade. När barnen lärde sig de olika stegen i övningen kunde barnen själv 
bli sköldpaddan genom att krama om sig själv. Det är ett sätt där barnen får 
möjlighet att arbeta med självkontroll.  
 

Jag känner mig arg vad ska jag göra det blir lättare för dem att reagera 
med handen att putta, knuffa, slåss med Samuel vi har fått hjälp att göra 
någonting en övning som heter sköldpadda övning på det här sättet 
barnen lugnar sig ner innan de börjar reagera så de får en stund att tänka 
vad ska jag göra och hur ska jag göra det, de är sköldpadda så snabbt de 
känner sig arga eller ledsen alltså det kan vara sköldpaddan övning man 
kan använda på olika situationer. (Förskollärare I)    

4.2.6 Kommunikation  

Alla förskollärarna beskriver att de yngre barnen kommunicerar på ett sätt och 
de äldre barnen kommunicerar på ett annat sätt. Då yngre barn är fysiska och 
äldre barn är verbala. Med yngre barn anser förskollärarna att de ska vara 
närvarande genom att sätta ord på olika saker samt händelser. Medan med 
äldre barn kan förskollärarna kommunicera på ett annat sätt då de kan föra 
diskussioner med barnen och bestämma olika regler gemensamt i gruppen. Att 
kommunicera med andra individer har betydelse att man ska respektera andra 
människor genom att lyssna på andra påpekar förskollärarna. En av 
förskollärarna berättade:  

 
Måste du kunna släppa in andra kompisar som också vad som också vill 
prata samt lyssna också, inte bara prata. (Förskollärare C)  

 
Flera av förskollärarna berättade att det inte bara handlar om att prata där man 
ger tillfällen för barnen att prata. Men att som förskollärare ha en närvarande 
roll där man påpekar ”men nu lyssnar vi på honom/henne” så att barnen också 
får ”öva” på att lyssna på andra.   

4.2.7 Stärka gruppkänslan 

När det gäller att arbeta med barns sociala kompetens handlar det om att 
samspela med andra individer och ingå i en grupp anser många av 
förskollärarna. Därför påpekar flera av förskollärarna att arbeta medvetet för att 
stärka barns gruppkänsla. Då menar de att arbeta ifrån ”jag till vi”. Exempelvis 
en förskollärare berättade:  
 

Så får man hjälpa sina kamrater och att de växer ju i det och blir stärkta i 
det och sen att de lär varandra, hittar den här grupp att man hör till den 
här gruppen att man är alla är lika värde men en del är jätte bra på just 
den biten men då är det andra bra på den här biten, lyfter barns olika 
styrker i det här och att alla inte kan vara jätte duktiga på att rita och alla 
kan inte vara bäst på att sjunga utan att alla är vi bra på någonting. 
(Förskollärare F)  

 
Tillsammans i barngruppen får barnen uppleva att samarbeta, hjälpa varandra, 
delge varandra, lära av varandra, turtagning och respektera andra människor 
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lyfter förskollärarna. Som förskollärare är det viktigt att vara närvarande och 
uppmuntra genom att lyfta gruppens positiva sidor tycker alla förskollärarna. 
En förskollärare berättade:  
 

Viktigt att vi hela tiden tänker på att stärka när det är positiva saker. 
Härligt att höra att du säger så till din kompis eller vad det nu kan vara, 
det här är ju ni jättebra på i den här gruppen att man liksom stärker hela 
gruppens ego på något sätt. (Förskollärare G)  

4.2.8 Hantera konflikter  

Flera av förskollärarna lyfter konflikthantering som en central del i social 
kompetens och att de arbetar mycket med det i barngrupperna. En modell av 
vägledning för att hantera konflikter beskrevs av flera förskollärare i den här 
studien. Modellen handlar enligt förskollärarna om att samtala med enskilda 
barnet om händelsen, diskutera med barnen som är involverad i 
konfliktsituationen, låta barnen berätta egna känslor och ge bekräftelse på deras 
känslor, låta barnen komma i förslag för att lösa problemet samt fråga om båda 
parter är nöjda utifrån lösningen. En av förskollärarna berättade om en specifik 
metod som hen kallade för ”Hektormodellen”.   
 

Den här Hektormodellen också att man frågar liksom alltså vad var varför 
har du blivit ledsen eller hur kommer det sig att du är ledsen… Och vad 
var det som hände”. (Förskollärare J)  
 

En annan förskollärare beskrev konflikthantering i barngruppen som ett 
förebyggande arbete. Genom att organisera olika rutinsituationer, dela upp i 
mindre barngrupper, vilka barn kan vara ihop och vilka kan inte vara ihop är en 
faktor som hen tar hänsyn till.  

 
Då delade vi upp de i halva gruppen i ute och halva gruppen inne så att 
det var färre barn, så väljer vi vilka barn ska vara tillsammans för att de 
ska kunna stärka varandra ... . (Förskollärare A)  

4.2.9 Barn som har svårt att samspela  

Barn som har svårt att samspela med andra eller på ett eller annat vis hamnar 
utanför, då märks det enskilda barnets svårigheter inom social kompetens anser 
några av förskollärarna. En av förskollärarna berättade kring sina erfarenheter 
med barn som kan ha svårt med att komma in i gruppen då barnet gärna vill 
leka med andra men att det stadigt krockar och blir tokigt när barnet söker 
kontakt. Pedagogerna i arbetslaget hanterade situationen på olika sätt. 
Förskolläraren berättade att man som arbetslag måste sätta sig ned och samtala 
och ta hjälp utifrån om man har behovet av det och att komma fram till något 
som gynnar barnet på bästa sätt. Denna förskollärare samt flera andra 
förskollärare som blev intervjuad tar upp vikten av att se positivt på saker, att 
lyfta barnens stärka sidor och uppmuntra barnet. Genom att lyfta barnets 
positiva sidor kan det också skapa ett intresse för de andra barnen att söka 
kontakt till barnet.  
 
Utifrån förskollärarnas beskrivningar handlar det mycket om att kontinuerligt 
se till att arbetslaget diskuterar saker och lägger olika strategier för att stötta 
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barnet på bästa sätt. Där barn som har andra behov ska få det extra stödet som 
de behöver. Samspel är nyckelordet till lärandet och förskolan är en 
gruppverksamhet där man hela tiden samspelar med andra barn och vuxna. En 
av förskollärarna beskrev:  
 

… Vi sätter ju strategier också vem som har ansvaret för att se till att de 
sakerna blir gjorda så att man ser till att arbeta med det när de 
svårigheterna finns. Och det är ju så otroligt viktigt för att kan man inte 
samspela då kan man inte tillgodose sig resten av verksamheten heller 
eller blir väldigt svårt att göra det. Det här är ju en gruppverksamhet, det 
är ju ingen individuell verksamhet… Vi är ju här tillsammans för att lära 
av varandra. (Förskollärare G)  

4.2.10 Förskollärarens roll 

När det gäller förskollärarens roll i arbetet med barns sociala kompetens då 
pratar alla om att vara förebild för barnen. De lyfter betydelsen av en medveten 
förhållningsätt, då menar de sina egna handlingar och sätt att kommunicera 
med andra barn och vuxna. En förskollärare berättade:  
 

Om vi inte är med, om vi inte är inblandad inte bara med det går inte. För 
som sagt barnen gör inte vad du säger barnen gör vad du gör. 
(Förskollärare I)  
 

En av förskollärarna betonade att själv vara ett verktyg i sin yrkesroll. Då 
menade hen att kunna använda sin kunskap i praktiken. Med detta påpekade 
hen att man ska kunna organisera olika situationer exempelvis lek, samtal med 
mera. Förskolläraren uttryckte sig på det här sättet:   
 

Att man är sitt eget verktyg på något vis, men också att man organiserar 
för att stärka de här sakerna att vi organiserar för lek, att vi organiserar 
för samtal det är inget som kommer med automatik men sen är det ju 
också oftast är det ju många situationer när det väl händer saker där vi 
känner det här behöver vi göra någonting då är det också aktuellt för 
barnen också lättare att prata om det. (Förskollärare G)  

 
Alla förskollärarna påpekade att kunna organisera den dagliga verksamheten är 
en viktig del i förskollärarens roll. Det kan vara att dela upp barngruppen i 
mindre grupper. Då får barnen mer utrymme för att komma till tals samt 
förskolläraren kan se varje individs behov på ett annat sätt som kan leda till 
bättre möjligheter att stärka barns sociala kompetens.  
  

Det är ju det här de som behöver stöd de stödjer jag man ser ju ganska 
snabbt vilka som hamnar lit vid sidan om och behöver ha den här lite 
stödet. Och många gånger är det ju det här dels arbeta i mindre grupp det 
är ju där man alltid för börja och sen öka ut det.  (Förskollärare H)   

4.2.11  Analys av förskollärarnas arbetssätt för att stärka barns 
sociala kompetens 

I studien framträder det att samtliga förskollärare anser att deras 
förhållningssätt har betydelse i arbetet med att stärka barns sociala kompetens. 
Då berättade alla förskollärarna om att vara själv som förebild i sin 
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kommunikation med andra. Med detta menade de att förskollärarnas görande 
och handlande vid kommunikation med barn och vuxna är förevisande handling 
för andra individer i verksamheten. I likhet med Öhman (2008) är pedagogerna 
förebild, vägledare, samtalspartner, gränssättare samt kunskapsbärare för 
barnen i förskolan. Pape (2001) lyfter också att som pedagog vara god förebild 
för barnen där man är som en modell. Hur man uppför sig och handlar är det 
barnen ser och det hjälper inte att man pratar om det eller visar dockteater utan 
att man måste göra det själv i praktiken.   
 
Förskollärarnas medvetna förhållningssätt kan ge barnen bättre möjligheter 
betonar alla förskollärarna. En annan förskollärare påpekade att vara själv som 
verktyg i sin roll i arbetet med social kompetens, då menar hen att kunna 
organisera den dagliga verksamheten genom lek och andra lärande situationer 
som kan bli gruppstärkande aktiviteter. Öhman (2008) beskriver att använda 
sig själv som redskap då man använder sin kunskap för att leda, agera, bemöta, 
handla och reflektera över sin yrkesroll.  
  
Förskollärarna berättade om sina olika arbetssätt för att stärka barns sociala 
kompetens. Det som alla förskollärarna lyfte var att social kompetens ska vara 
levande i förskolans vardag och genomsyra den dagliga verksamheten och 
aktiviteterna som pågår i barngruppen. Enligt Öhman (2003) är förskolan viktig 
för barnens vardag och hon lyfter pedagogernas arbetssätt som utvecklar 
barnens inlevelseförmåga, självkännedom, kommunikation och socialt ansvar. 
Pape (2001) lyfter även vikten av att ta vara på de dagliga situationerna i 
förskolan och att som pedagog vara medveten att utnyttja dessa situationer som 
kan bidra till det sociala lärandet. Författaren tar upp ifall pedagogerna inte är 
medvetna om att lärandet är en kontinuerlig process där barn lär sig hela tiden 
samtidigt som man inte är närvarande blir konsekvenserna negativa för barnen, 
menar Pape. I kontrast till förskollärarna som blev intervjuad i vår studie som 
har ett medvetet förhållande till detta då de stadigt upprepar i flera olika 
sammanhang att vara en närvarande pedagog för att kunna se, stötta, främja, 
utveckla, utmana och visa på exempel i förhållande till social kompetens.     
  
Förskolans vardagliga rutinsituationer är lärande tillfällen för barnen när det 
gäller social kompetens i förskolan menar alla förskollärarna. Matsituationen 
kan vara ett exempel på en vardaglig rutinsituation som en av förskollärarna i 
vår studie beskrev.  I likhet med Pape (2001) är de vardagliga rutinerna central 
del i lärandet som innehåller många olika källor till lärande. Det är pedagogens 
medvetenhet och uppföljning som har betydning. Förskollärarna hävdar att 
samspel mellan barn sker vid alla situationer i förskolan, då är det viktig att ta 
tillvara händelser och barnens handlingar som kan stärka barnens självkänsla, 
självförtroende samt inspirera det enskilda barnet och barngruppen. Enligt 
förskollärarna är det viktigt att lyfta barnens starka sidor när de gör något bra 
och synliggöra det för andra i barngruppen. Synliggörandet av barnens bra 
handlingar i barngruppen är ett sätt att kunna inspirera andra barn att göra 
något bra beskrev alla förskollärarna. Öhman (2003) talar om att det är 
betydelsefullt att det enskilda barnet blir sett, bekräftat och uppmuntrat av 
pedagog för att stärka och utveckla sin sociala kompetens. Pedagogernas 
medvetenhet och reflektionsförmåga är ett krav för att kunna göra det här 
arbetet lyfter Öhman (2006).  
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Projektarbete är ett medvetet arbetssätt med tydligt syfte och mål lyfter en av 
förskollärarna. Genom temainriktat arbetssätt kan barnens lärande och 
utveckling bli mångsidig beskriver läroplan för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Speciella övningar och dockor används för 
att utveckla barns självkontroll i deras projekt berättade en av förskollärarna. 
Hollingsworth och Winters (2013) studie visar att pedagogerna använder 
dockor som pedagogisk verktyg vid konflikthantering. Genom olika leker 
utvecklar barn sin förmåga om självkontroll och självreflektion betonar 
Strandberg (2007) och Knutsdotter Olofsson (1993). 
 
Olika material används för att utveckla barnens empatiska förmåga lyfte flera av 
förskollärarna. Medvetet mål och metod behövs för att stötta barns 
känslomässiga utveckling hävdar Öhman (2003). Hollingsworth och Winters 
(2013) forskning visar att pedagogerna använder olika metoder för att utveckla 
barns emotionella och sociala kompetens. 
 
Att stärka barns självkänsla är grundläggande arbete inom social kompetens 
betonar flera av förskollärarna. Som pedagog är det betydelsefullt att kunna 
uppmuntra, erkänna, respektera, bemöta, acceptera, sätta ord på barnens 
känslor samt positiva görande för att utveckla barnens självkänsla anser 
förskollärarna i likhet med Öhman (2003, 2009). Strandberg (2007)påpekar 
dokumentation som ett arbetssätt där barnen kan bli sedda och bekräftade. 
Henricks (2014) poängterar leken som en metod för att stärka barns självkänsla 
och självförtroende. 
 
I likhet med Folkman och Svedin (2003) lyfter många av förskollärarna leken 
som metod för att främja barns sociala kompetens. Pape (2001) skriver att man 
kan betrakta leken både som ett mål och metod i arbetet med social kompetens. 
Då alla förskollärarna i studien pratar om rollekar, regellekar, grupplekar, 
frilekar med mera. Att som pedagog organisera och vara närvarande i barnen 
lek är betydelsefullt anser alla förskollärarna. Enligt Knutsdotter Olofsson 
(1993) ska pedagogerna ha en aktiv roll i barnens lek där man både är med i 
leken och är aktiv på avstånd. Leken berikas och barnen kan utmanas när 
pedagogerna har en aktiv roll. Att skapa möjligheter för barnen att leka olika 
lekar och som pedagog tillrättalägga för detta.    
 
Enligt förskollärarna är leken en mötesstund där barn får möjlighet att 
samspela, vågar att prata med varandra, komma fram och vara nära varandra i 
sin kommunikation. De lyfte att det är ett tillfälle där pedagoger kan uppmuntra 
barnen för att förstå andra barn, bygga relationer med andra barn, känna sig 
tillhöra i gruppen samt stärka gruppkänslan. Genom lek får barnen möjlighet 
att känna empati, delge känslor, pröva kompromissa och kommunicera med 
andra människor beskriver Pramling Samuelsson och Sheridan (2006). 
Kommunikationsuttrycken som skapande uttryck, anslutningsuttryck, 
definitioner, omdefinitioner, omformuleringar och acceptans stärker barn 
genom lek lyfter Lillemyr (2002).  
 
Ytterligare påpekar förskollärarna att barn som har svårt att samspela eller ta 
sig in i leken behöver pedagogerna vara enda mer stöttande och vara nära på ett 
annat sätt. Att ha en positiv förhållningsätt och synsätt och lyfta barnen stärka 
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och positiva sidor så att man inte hamnar i en negativ spiral. Genom att 
uppmuntra och betona barnets positiva sidor kan barnets ”status” i gruppen 
stärkas och öppnar ögonen för andra kamrater att vilja leka med barnet. Vedeler 
(2009) påpekar att barn kan ha svårt med att komma in i leken samt att bli en 
del av gruppen, att man på något vis hamnar utanför och att pedagogerna 
behöver lägga olika strategier i relation till detta.  
 
För att stärka gruppkänsla används olika typer av grupplekar poängterar många 
av förskolläraren. Pedagogernas barnsyn/att se barnen som kompetenta ger 
barn bättre möjligheter att utveckla relationer till andra visar Jonsdottirs 
(2007) studie kring barns kamratrelationer i förskolan. 
 
Konflikthanteringsarbetet används för att stärka barns sociala kompetens 
hävdar många av förskollärarna. De hade olika metoder för att hantera 
konfliktsituationer men alla utsagorna har flera olika likheter med Öhmans 
(2003) konflikhanteringsmodell i förskolan. En av förskollärarna berättade om 
att göra förlåt istället för att säga förlåt. Då hävdade hen att det är värdelös att 
säga förlåt om man inte menar det. Förebygga konflikter genom att organisera 
den dagliga verksamheten ger barn möjlighet att öva de egenskaperna som 
tillhör social kompetens anser en annan förskollärare. Konflikt hantering kan 
ske genom att diskutera med det enskilda barnet och i barngruppen lyfte flera 
av förskollärarna. Genom att använda hektomodellen löser de konflikter i 
barngruppen ansåg en av förskollärarna.  
 
En annan metod som nämns är forumspel/forumteater för att ge barn möjlighet 
att reflektera om sina egna göranden och konfliktsituationer beskrev en av 
förskollärarna. Öhman (2003) lyfter forumteater är roligt för barnen. I det här 
arbetssättet får barnen möjlighet att komma med konstruktiva förslag genom 
att bli inspirerad av pedagoger. Som pedagog är det viktig att uppmuntra att få 
förslag från barnens sida och ta hänsyn till det. Samtidigt är det essentiell att 
fortsätta spela in med olika förslag som barnen kommer med och på slutet göra 
en gottgörelse möjlig tills alla blir nöjda anser Öhman (2003).  

4.3 Utmaningar i arbetet med att stärka och stödja barns 
sociala kompetens  

4.3.1 Språk   

De flesta av förskollärarna tycker att yngre barn agerar mer fysiskt jämfört med 
äldre barn. För de yngre barnen är det svårt att sätta ord på sin vilja och det kan 
föra till fysiskt agerande som kan orsaka konflikter. Däremot agerar äldre 
barnen som oftast verbalt. Förskollärarna tolkade yngre barnens fysiskt 
agerande som ett sätt att kommunicera med andra. Då menade de att yngre 
barnens knuff är ett sätt att få uppmärksamhet från andra. En av förskollärarna 
berättade att de äldre barnen börjar sin agerande från verbalt till fysiskt, både 
på positivt och negativt sätt. 
 

… Äldre är verbala och kan uttrycka sig medan de yngre inte har språket 
på samma sätt. Man får mer läsa av... . (Förskollärare F)  
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En av förskollärarna berättade att barn som har ett annat modersmål än 
svenska anses som en utmaning. 
 

… De svårigheterna är oändliga. Det tar aldrig slut svårigheterna och inte 
minns när man hamnar som jag gör som olika kulturer som jag inte 
förstår för då, då kommer barnen helt utanför förståelse, de kan inte mitt 
språk och jag kan inte deras språk. (Förskollärare D)  

4.3.2 Stora barngrupper  

Stora barngrupper är en av utmaningarna som finns i arbetet med social 
kompetens enligt några av förskollärarna. Det är olika saker som spelar in när 
det kommer till storleken på barngruppen. Då menar de att varje individ inte får 
lika mycket tid som de behöver. Samtidigt får varje barn mindre 
uppmärksamhet för sitt eget görande då förskollärarna måste ta hänsyn till hela 
barngruppen. Barnen har olika behov och alla är egna individer med sin egen 
personlighet som kan i vissa situationer föra till konflikter. Flera av 
förskollärarna pratade om konflikter som uppstår och utmaningen i det.  

4.3.3 Konflikter och maktförhållande   

Förskollärarna lyfter olika faktorer som orsakar konflikter i barngruppen då 
nämner de outbildade personal, personal byten, personal som jobbar deltid, 
ostabil arbetslag, pedagogernas överenskommelse, pedagogernas olika 
förhållningssätt, barnens överenskommelse, gemenskap i arbetslaget med mera.  
 

Vi hade förra året en jätte dåligt barngrupp, otroligt mycket konflikter, 
den var sedan tidigare en sådan grupp en sådan barngrupp, hade varit 
väldigt mycket personal byten, ingen utbildad personal, barnen hade 
makten i den här barngruppen man kan säga. De vuxna sagt till och så att 
det var det var …. i gruppen, det var väldigt dåliga mönster. Då är det 
mycket konflikter och konflikter med varandra med barnen. 
(Förskollärare A)  

 
Konflikter mellan barn är en av utmaningarna påpekade förskollärarna. De 
menade att det är väldigt svårt att försöka byta barnens dominerande och 
styrande roller. Det är maktförhållande mellan barn som är svårt att ändra. Om 
någon eller några barn tar makten i barngruppen blir andra nedtryckta. 
Samtidigt är det märkvärdig att det ska finnas någon som tar över den styrande 
makten. 

Alltså barn kan vara väldigt att de liksom om man vill försöka ändra 
barnens roller de är som är dominerande och styrande har makten och ... 
andra som är liksom skuffade eller nedtryckta, så kan barnen inte ta emot 
det, de kan ju själva liksom försöka bibehålla det här. (Förskollärare A)   

4.3.4 Samarbete med föräldrar 

Flera av förskollärarna påpekar att samarbete med föräldrarna är en utmaning i 
arbetet med social kompetens. Förskollärare D berättade från en mångkulturell 
förskola där möter hen barn och föräldrar från olika kulturer. Då upplever hen 
att normer, värderingar och regler skiljer sig från den svenska kulturen samt det 
är svårt när man har olika språk. I den dagliga kommunikationen med föräldrar 
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och barn kan detta bli ett hinder för att kunna delge information om barnet och 
verksamheten. Överhuvudtaget är värderingar inte lika när det gäller hemma 
och i förskolan. En av förskollärarna berättade:  

Vad har du ibland för fördelningar hemifrån för mycket handlar ju 
egentligen om vad för värderingar får du hemifrån för vissa så spelar det 
ingen roll för hur mycket man pratar om man försöker involvera 
föräldrarna fortfarande jag, jag, jag… För min mamma har sagt att jag ska 
göra så, min pappa har sagt att jag ska göra så. (Förskollärare H)   

De flesta av förskollärarna lyfter att barns beteende kan vara annorlunda när 
det gäller hemmiljö och på förskolan. Ibland det är svårt för föräldrarna att 
acceptera barnets beteende på förskolan för att de upplever barnet på ett annat 
sätt än vad förskolläraren berättar. I förskolan ingår barnet i en stor grupp 
medan hemma är de antingen ensam eller har en/flera syskon. Då menar 
förskollärarna att sociala regler inte är lika som hemma.  

Det kan vad jättesvårt för föräldrarna att de inte vill höra det och sedan 
kan det vara lika svårt o höra att deras barn är dum mot andra, det är 
också svårt att det inte är ovanligt att man har gott fellarm förbannade 
och sura för att när de inte håller med det inget problem eller så det också 
en balans att man ska prata om klimatet liksom att föräldrarna ska hålla 
med samtidigt det är det att se vad man arbetar med och vad barn 
behöver få hjälp med. (Förskollärare A)  

 
Förskollärarnas förhållningssätt mot alla barn är inte lika tycker vissa föräldrar. 
Det är en av utmaningarna som nämndes av förskollärarna. I dessa fall är det 
svårt att få föräldrarna förstå förskollärarnas arbetssätt och handlande vid 
konfliktsituationer mellan barn. 
 

… En del föräldrar tycker att vi inte reagerar tillräckligt när deras barn 
blivit utsatt för det här och där kan det vara en utmaning få de förstå att 
hur vi arbetar och varför gör på det viset. (Förskollärare B) 

4.3.5 Analys av utmaningar som förskollärarna anser kan finnas för 
att stärka och stödja barns sociala kompetens.  

Utmaningarna som kan finnas för att stärka och stödja barns sociala kompetens 
är varierande utifrån förskollärarnas egna erfarenheter i yrkesrollen och vad 
man anser som ”krångligheter”. Flera av förskollärarna ansåg att språket hade 
stor betydelse och kan göra det ”svårare” att stödja barnen. Yngre barn är mer 
fysiska vilket leder till mer kroppslig kontakt i förhållande till äldre barn som 
kan uttrycka sig mer verbalt kring vad de önskar och vill. Lillemyr (2002) 
påpekar att språket är viktigt för att kunna informera och förmedla andra 
individer som därefter ska bli uppfattat på rätt sätt och tolkat. Kommunikation 
kan ske genom både verbal och icke-verbal kontakt. Människor kommunicerar 
med språk, kroppslig uttryck, känslor samt visa relationer för andra påpekar 
författaren. Enligt Öhman (2006) har språket betydning för att beskriva egna 
känslor. 
 
En annan utmaning i arbetet med att främja barns sociala kompetens som 
framgick av intervjuerna är stora barngrupper i förskolan. Här menade 



30 

 

förskollärarna att en stor barngrupp kan leda till att barnen får mindre 
uppmärksamhet av sina individuella behov. Öhman (2003) beskriver att 
pedagogerna ska se till det enskilda barnets görande, sätta ord på det, bekräfta 
det de gör bra och förklara gränser samt ha reflekterande samtal i arbetslaget. 
Men förskollärarna poängterade att en stor barngrupp betyder att det är mindre 
pedagoger jämfört med barngruppen, då är det svårt att se varje enskilt barn i 
samma utsträckning. 
 

Enligt förskollärarna var konflikthantering en av utmaningarna som kommer 
stadig upp i barngruppen. Öhman (2003) poängterar att pedagogerna har 
ansvar för barns säkerhet och trygghet. Vidare beskriver hon en 
konflikthanteringsmodell för förskolan som visar likheter på olika sätt med 
förskollärarnas sätt att hantera konflikter. 

Samtliga förskollärarna hade olika erfarenheter med att samarbeta med 
föräldrar och de nämnde olika saker som kan uppstå i relationen mellan 
pedagog – föräldrar – barnet. Värderingar som föräldrarna har kan krocka med 
vilket syn förskollärarna har och att hitta ett sätt där man både respekterar 
föräldrarna samt utgår ifrån de värderingarna som man själv har som 
förskollärare och hur man arbetar i förskolan. I likhet med Mahmood (2013) 
berättade förskollärarna om utmaningar som kulturella skillnader och 
svårigheter att kommunicera med föräldrar samt brist på ömsesidighet, 
relationsbyggande med mera. 

Föräldrar med en annan bakgrund eller som inte kan det svenska språket ses 
som en utmaning enligt några av förskollärarna. En av förskollärarna betonar 
att förmedla arbetssätt kan vara svårt och samtliga förälder kanske tycker att 
förskollärarna inte reagerar tillräckligt i olika situationer. I likhet med 
Mahmood (2013) kan det vara svårt att kommunicera med föräldrarna när de 
inte pratar och förstår språket. Hon påpekar också att det är många 
förskollärare som inte känner till andra kulturella bakgrunder och dess 
skillnader som gör att det krockar med varandra.  

5 Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare arbetar med att stärka barns 
sociala kompetens i verksamheten. Vi utgick ifrån tre frågeställningar som var: 
Vilka uppfattningar har förskollärarna om barns sociala kompetens? Hur 
beskriver förskollärarna sitt arbetssätt för att främja barns sociala kompetens? 
Samt vilka utmaningar anser förskollärarna kan finnas för att stärka och stödja 
barns sociala kompetens? Dessa tre frågeställningar kommer att diskuteras 
utifrån framträdande resultat.   

5.1 Resultat Diskussion 

Utifrån vårt resultat framträder en strävan efter samhällsmedborgare som ska 
kunna ta hänsyn till sig själv och andra som en grundförutsättning för hur 
förskollärarnas arbetssätt konkretiseras i verksamheten och hur de uppfattar 
social kompetens. Vi kan se en koppling till Sommer (2005) som påpekar 
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ändringarna som har hänt i samhället med större krav när det gäller varje 
individs sociala kompetens där mycket handlar om att kunna hävda sig själv 
som person samtidigt som man har en sensitivitet i förhållande till andra 
människor. Att som individ ha personliga och sociala förmågor.  

Vi anser att den sociokulturella teorin har likheter med vår studie då teorin 
lyfter att det är i samspel med andra människor som varje individ får 
möjligheter till lärande och utveckling. När man umgås med andra och befinner 
sig i ett socialt samspel grundläggs möjligheterna till att ägna sig nya kunskaper 
av varandra. Det som man inte kan på egenhand kan man lära ifrån någon 
annan för att sedan göra om det till sin egen kunskap (Strandberg, 2007). 
Utifrån förskollärarnas resonemang kan vi se en koppling till den 
sociokulturella teorin att barn övar och utvecklar sociala färdigheter i samspel 
med andra. 

Vilka uppfattningar har förskollärarna om barns sociala kompetens? 

Många av förskollärarna tycker att förståelsen av sociala regler, att fungera i 
olika sammanhang, att förstå andras känslor och respektera andra handlar om 
social kompetens. Att kunna se till andras behov och inte bara sina egna behov 
genom att till exempel erbjuda hjälp, kunna sätta sig in i andras perspektiv och 
förstå deras känslor med mera. Det framkommer att kunna ha den förståelsen 
att alla har lika värde och att man måste respektera andra som de är. Enligt 
Sommer (2005) är social kompetens en förmåga för att kunna ingå i en relation, 
respektera andra och kunna ta hänsyn till andras perspektiv och önskemål. 
Ytterligare hänvisar Lillvist, Sandberg, Björk-Åkesson och Granlund (2009) att 
social kompetens handlar om sociala relationer. Vi anser att utan den empatiska 
förståelsen är det svårt att bygga relationer mellan människor och utveckla 
social kompetens hos varje individ.  

Den empatiska förståelsen är central i den sociala kompetensen. Det kan inte 
alltid handlar om ”mig” och att det är ”jag” som är viktigast men att det finns 
andra individer i gruppen med samma värde. Empati är en av de sociala 
färdigheterna som nämns av Lillvist, Sandberg, Björk-Åkesson och Granlund 
(2009). Social kompetens kan ses som en stadig balans mellan att sätta sig själv 
i centrum/hävda sig själv samtidigt som att ta ett steg tillbaka och låta andra 
individer stå i centrum utifrån deras behov och perspektiv. Pape (2001) menar 
att hitta en balans mellan att ta hänsyn till andra och sig själv är avgörande när 
det gäller sociala kompetensen. Social kompetens kan innefatta olika 
färdigheter, värderingar och kunskaper. Även Sommer (2005) lyfter att ta 
hänsyn till andras perspektiv och önskningar. Att som individ ta individuella val 
men samtidigt ta hänsynstagande till andra individer. Att förstå allas lika värde 
och de olikheter som finns i samhället är betydelsefull inom social kompetens 
anser vi. 

Att lära sig turtagning, hjälpsamhet samt förstå och visa respekt för andras 
känslor är då grundläggande. Enligt Hollingsworth och Winter (2013) genom 
samspel utvecklar barn sin känslomässiga utveckling som ingår i social 
kompetens. Utifrån resultatet framgår det att social kompetens handlar om att 
förstå lekkoderna, lekens olika regler, kompromissa, komma överens samt 
kunna samspela med andra. Det handlar om att fungera i ett sammanhang 
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utifrån samhällets och gruppens förväntningar. Stanton-Chapman m.fl. (2010) 
påpekar social kompetens som en förmåga att kunna utveckla och bevara 
relationer med andra individer. Att vara medveten över hur man bemöter andra 
på ett respektfullt och trevligt sätt samtidigt att kräva själv blir respekterad av 
andra. Förmågan att kunna hantera relationer med andra individer i samhället 
är social kompetens menar Persson (2003). 

Den empatiska förståelsen och de olika förmågorna som förskollärarna betonar 
kopplat till social kompetens kan vi se flera likheter med studien till Lillvist, 
Sandberg, Björk-Åkesson & Granlund (2009). Det är många olika gemensamma 
drag i förhållande till de sociala färdigheterna som till exempel empati, 
problemlösning och självkänsla. Vi anser att social kompetens ett omfattande 
begrepp som behövs diskuteras och reflekteras innan man kartläggar/arbetar 
med att främja barns sociala kompetens. 

Hur beskriver förskollärarna sitt arbetssätt för att främja barns sociala 
kompetens?  

När det gäller förskollärarnas arbetssätt för att främja barns sociala kompetens 
arbetar alla på olika sätt. Vårt resultat visar att få förskollärare arbetar med 
medvetna mål relaterat till social kompetens i form av projektarbeten. Men det 
som tydligt karakteriserar sig är hur alla anser att arbetet med social kompetens 
ska vara en del av den dagliga verksamheten och att man måste arbeta med 
social kompetens hela tiden vid varje vardaglig situation. Social kompetens ska 
genomsyras i hela verksamheten och det ska vara levande i det dagliga arbetet. 
Vi tycker att förskollärarnas medvetenhet är grunden till arbetet för att främja 
barns social kompetens i förskolan. Om förskollärarna har ett medvetet 
förhållningssätt kan varje situation i förskolan bli ett lärande tillfälle när det 
gäller social kompetens. 

Arbetssättet varierar utifrån barnens åldrar anser alla förskollärarna. Men 
arbetet med att främja barns sociala kompetens behövs i alla åldrar. Social 
kompetens kan grundläggas vid barnets första levnads år och det kan ske genom 
att ge de möjligheter att samspela med andra individer anser Vedeler (2009). 
Samspel är lärande och utveckling enligt Vygotskij samt en metod som används 
för att stödja barns utveckling (Strandberg, 2007). Som förskollärare är det 
betydelsefull att skapa förutsättningar som kan ge barn möjlighet att samspela 
som utvecklar barns sociala kompetens tycker vi. 
 
När det gäller det grundläggande i barns sociala kompetens handlar det mycket 
om att barnen behöver tillit till sig egen förmåga, att man har en självkänsla och 
självförtroende som flera av förskollärarna har påpekat i vår studie. Genom att 
ge barnen olika uppskattningar och lyfta deras positiva sidor kan vara ett sätt 
som förskollärarna använder sig av för att stärka barnens självbild. Öhman 
(2008) påpekar vikten av att ge barnen konkreta uppmuntringar för att stärka 
barnens självbild som också leder till känslomässig kompetens genom att barnet 
känner glädje och utvecklar sin motivation. Vi anser att utveckling av barns 
självkänsla kan ge barn bättre möjligheter att skapa relationer/samspela med 
andra. 
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Många olika metoder synliggörs av förskollärarna i vår studie som de använder 
för att främja barns sociala kompetens. Utifrån vårt resultat framgick speciella 
metoder som forumspel eller forumteater. Förskollärarna använder också olika 
övningar, högläsning och de använder dockan som pedagogiskt verktyg. 
Speciella material som bilder från olika konflikt situationer som har hänt inom 
barngruppen används av förskollärarna visar vårt resultat. Öhman (2003) 
pratar om att arbete ska göras på det här sättet att ingen ska känna sig utpekad 
eller nedtryckt. Det finns olika metoder för att främja barns sociala kompetens 
men vi tycker att som förskollärare ska man se behovet i barngruppen och 
anpassa utifrån det. 

En gemensam metod som lyfts av förskollärarna är lek för att främja barns 
sociala kompetens. Connolly och Doyle (1984) hävdar att barn utvecklar social 
kompetens genom lek. Vidare skriver de att barn som har hög social kompetens 
har lätt att komma in i gruppen och skapa relationer med andra barn samt 
fungera i olika sammanhang i samspel med andra individer. Att använda olika 
sång, dans och dramalekar kan också vara metod för att främja barns sociala 
kompetens anser vi. 

Resultatet som framkom i studien visar att förskollärarna arbetar medvetet för 
att utveckla barns självkontroll, då använder de dockor, böcker och stund för 
diskussion och reflektion med barnen. Resultatet visar betydelsen av att lyfta 
upp barnens positiva och negativa handlande i arbetet med social kompetens 
samt diskutera situationerna i gruppen, då ska man diskutera om händelsen 
inte om barnet. Det är ett sätt att visa barn olika sociala regler som samhället 
vilar på. På samma sätt beskriver Öhman (2003) att forumteater kan användas 
för att diskutera olika konflikt situationer i barngruppen, då är det viktig att 
tänka på att inget barn kränks utan situationen som diskuteras.  

Alla förskollärarna pratar om det att barnen inte gör som förskollärarna säger 
utan som förskollärarna gör. Förskollärarnas medvetet och reflekterande 
förhållningssätt kan ge barn möjligheter att lära sig de sociala normer som är 
accepterande i olika sammanhang och miljöer. Enligt läroplan för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2010) ska pedagogerna förmedla de grundläggande 
normer och värderingar som svenska samhället vilar på. 

Vilka utmaningar anser förskollärarna kan finnas för att stärka och stödja barns 
sociala kompetens?  

Utmaningar som vi upplever utifrån resultatet är olika till exempel barnens 
verbal och icke verbal kommunikation, stora barngrupper, samarbete och 
stabilitet i arbetslaget samt föräldrar samverkan.  

I resultatet framgår det att flera av förskollärarna upplever det verbala språket 
som utmanande. Lillemyr (2002) hänvisar att barn kommer i kontakt med både 
verbala och icke verbala språket. Barn som inte har det svenska språket lyfter 
förskollärarna som utmanande, då barnet ligger utanför förståelse för andra 
individer. Som förskollärare kan det vara svårt att förmedla olika sociala regler 
samt rättvisa vid konflikt situationer för barnen som inte har det svenska 
språket anser vi. 
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I samarbetet med föräldrarna kan förskollärarna stöta på olika utmaningar då 
man kanske till exempel har olika barnsyn, lärandesyn, hur barn ska uppfostras 
med mera. Kommunikation är en viktig aspekt för att få samarbetet att fungera 
och några av förskollärarna påpekade det som en utmaning när föräldrar inte 
har det svenska språket. I likhet med Mahmoods (2013) studie ser vi att 
kommunikation och förståelse av olika bakgrunder ses som utmanande. Det är 
inte alltid lätt att hitta en balans där båda parter känner sig värdesatt då båda 
parter utgår ifrån vad de anser är bäst för barnet. Att vara tydlig i sin yrkesroll 
som förskollärare och sträva efter att samarbeta med föräldrarna kan ge barnen 
bättre utvecklingsmöjligheter inom social kompetens anser vi. 

5.2 Metod diskussion 

Vi använde oss av en kvalitativ angreppsätt i studien för att få olika perspektiv 
samt fånga erfarenheter och upplevelser. Sedan genom att jämföra med 
forskning/litteratur kan vi se att det finns mycket likheter när det gäller 
kunskaper och erfarenheter kring social kompetens i förskolan.  

Vi valde enbart att intervjua förskollärare för att få mer förståelse inför vår 
kommande yrkesprofession. I annat fall kunde vi intervjua barnskötare för att 
de också ingår i arbetslaget och har en viktig roll för att främja barns sociala 
kompetens. 

Att använda semistrukturerade intervjuer anser vi att gynnade vår insamling av 
datamaterial då vi i förväg hade skrivit olika frågor som var ett stöd när vi 
intervjuade. Samtidigt som vi fick möjlighet att ställa följdfrågor till saker som 
dock upp undervägs i intervjun och för att förtydliga saker som gjorde att vi 
kunde fördjupa oss kring studiens frågeställningar.  

5.3 Slutsats och fortsatt forskning 

Förskollärarnas uppfattningar om barns sociala kompetens visar att alla pratar 
om den empatiska förståelsen, att förstå sociala regler samt fungera i olika 
sammanhang. Huvudfokusen ligger på barns empatiska utveckling när det 
gäller sociala färdigheter inom social kompetens. 

När alla förskollärarna pratar om arbetssätt handlar det också om barnens 
empatiska utveckling, att förstå andras känslor och respektera det. Vi kan se en 
stor variation av olika arbetssätt som har framkommit i studien men det 
grundläggande som krävs är medvetna, aktiva och närvarande förskollärare. 
Om man ska se förskollärarnas arbetssätt i större helhet är det att utgå ifrån 
individernas nivå och stärka varje individ och att barnen får möjlighet att gå in i 
sig själv och sina känslor för att sedan ta hänsyn till andra. Att skapa 
förutsättningar för att utveckla barns självkänsla är en betydelsefull 
utgångspunkt i arbetet med att främja barns sociala kompetens. 

Utmaningarna som har kommit fram i studien kan lösas genom att vara 
närvarande pedagog, att kunna organisera verksamheten som förskollärare och 
utveckla samarbete i alla håll. Ett bra samarbete mellan barn-vuxna, barn-barn 
samt vuxna-vuxna är krävande för att gottgöra arbetet. Genom att observera, 
diskutera, kartlägga, dokumentera, reflektera och utvärdera arbetet med 
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barngruppen skapas bättre förutsättningar för utveckling av barns sociala 
kompetens. 

Samspel är en framstående faktor för att utveckla barns sociala kompetens och 
som pedagog är det viktig att skapa samspel situationer i arbetet med 
barngruppen. Att dela upp barnen i mindre barn grupper, tydligt 
ansvarsfördelning i arbetslaget, reflekterande förhållningssätt och 
gemensamma medvetenhet kan leda till främjande av barns sociala kompetens. 

För vidare forskning kan det vara relevant att observera hur 
förskollärarna/pedagogerna använder deras kunskaper i verksamheten för att 
främja barns sociala kompetens. 

5.4 Pedagogisk relevans 

Vår studie har pedagogisk relevans då läroplan för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2010) betonar att arbeta och stärka barns sociala 
kompetens. Studien påverkar vår framtida yrkesroll och ger oss inspiration för 
att lära oss olika metoder i arbetet med att stärka barns sociala kompetens. Vi 
valde det här ämnet för att vi upplevde det här ämnet som ett viktigt ämne att 
lyfta fram. Deltagarna i studien visar också att det är ett betydelsefult ämne i 
barns lärande och utveckling. Samtidigt forskningen visar också att det är ett 
område som barn behöver utvecklas och som pedagog har en betydande roll för 
att stärka barns sociala kompetens. Förskollärarnas medvetenhet och vara 
själva som god förebild för barnen är värdefull aspekt i arbetet med det här 
ämnet. 
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Bilaga 1 - 

Intervjufrågor: 

 Vilka uppfattningar har förskollärarna om barns sociala kompetens? 
 Vad är social kompetens för dig? / vad innebär social kompetens 

för dig? 
 Vilka egenskaper inom social kompetens anser du att varje barn 

ska ha? 
 Varför just de egenskaperna är viktiga enligt dig? 

 

 Hur beskriver förskollärarna sitt arbetssätt för att främja barns sociala 
kompetens? 
 Berätta, hur arbetar du för att stärka barns sociala kompetens?/ 

vilka situationer och hur? 
 Hur arbetar ni med yngre barn när det gäller att stärka social 

kompetens? 
 Hur arbetar ni med äldre barn när det gäller att stärka social 

kompetens? 
 Hur ser du på din roll som kan bidra till att stärka barns sociala 

kompetens?  
 Exempelvis, ett barn har svårigheter att samspela med andra, hur 

går ni tillväga då? 
 Finns det några specifika metoder som man kan använda i arbetet 

med fokus på social kompetens? berätta/ge exempel. 
 

 

 Vilka utmaningar anser förskollärarna kan finnas för att stärka och 
stödja barns sociala kompetens? 
 Vilka svårigheter finns i det här arbetet med yngre/äldre barn? Ge 

exempel 
 Vad är det som kan påverka i arbetet med yngre barn kontra äldre 

barn? 
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Bilaga 2 - Missivbrev  

 

Hej! 

Vi är två studenter från Mälardalens Högskola som läser sista termin på 
förskollärarprogrammet. Nu är vi i gång med att skriva vårt examensarbete som 
handlar om barns sociala kompetens. 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskollärare arbetar med att 
stärka barns sociala kompetens. Undersökningen genomförs för att utveckla vår 
professionella förhållningsätt i detta område. Vi önskar att ta reda på hur du 
som förskollärare arbetar med att stärka barns sociala kompetens och vilka 
utmaningar som kan finnas.     

Den metod som vi kommer att använda i vår studie är intervju. Vi kommer att 
utgå ifrån en intervjuguide och intervjun kan ta ungefär 30 till 40 minuter. Ditt 
deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätt att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan någon negativ 
konsekvenser för dig. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen 
Diva. När uppsatsen har publicerats på Diva kommer den insamlad data att 
raderas.    

Uppsatsen kommer skrivas utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
vilket innebär att ingen ska kunna identifiera vem som har deltagit i studien. 
Ditt namn eller förskolans namn kommer inte nämnas i studien. De insamlade 
datamaterial kommer enbart att använda i det här examensarbetet.   

Vi hoppas att du som förskollärare har möjlighet att delge dina värdefulla 
tankar och erfarenheter. Du är välkommen att kontakta oss på mail/telefon om 
du har några övriga frågor.  

 

Mvh 

Hanne Hemnes  

Umme Salma  

Handledare: Eva Ärlemalm-Hagsér 



 

 


