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ABSTRAKTABSTRAKTABSTRAKTABSTRAKT
Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra förskollärare definierar ett socialt
kompetent barn och hur de arbetar med att utveckla social kompetens hos barn. Enligt
tidigare forskning finns det ingen entydig definition av begreppet "social kompetens"
och vad som anses vara ett socialt kompetent beteende kan variera beroende på
individens ålder, situation och på vem man frågar. I vår studie utgår vi ifrån det
sociokulturella perspektivet vilket innebär att det sociala samspelet har betydelse för
individens lärande och utveckling.
Vi använde oss utav kvalitativa intervjuer och vi genomförde intervjuerna på tre olika
förskolor. Resultatet visar att förskollärarna lägger lite olika innebörder i sina
beskrivningar i vad som utmärker ett socialt kompetent barn. De tar upp att kunna tyda
leksignaler, hur man beter sig mot andra, hur man är en bra kompis, använder ett
lämpligt språk, har självkännedom samt visar empati. De berättar även vad som väcker
deras oro vad gäller barns sociala kompetens. Förskollärarna arbetar med att utveckla
barns sociala kompetens genom att använda leken som metod samt att de själva är goda
förebilder.
Nyckelord: barns sociala kompetens, förskola, leken
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1.11.11.11.1 INLEDNINGINLEDNINGINLEDNINGINLEDNING
I den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2010) står det att
barnen skall få hjälp med att utveckla sin sociala och kommunikativa kompetens. Det
ges dock ingen förklaring till vad begreppet social kompetens innebär för
förskolebarn eller hur det är tänkt att detta arbete med att utveckla barns sociala
kompetens kommer att gå till i läroplanen. Enligt Ogden (2003) finns det en oklarhet
i vad som är åldersadekvat kompetens och vad som anses vara ett socialt kompetent
beteende kan variera beroende på individens ålder, situation och vem som definierar
vad ett socialt kompetent beteende är. Därför vore det intressant med denna studie att
undersöka hur några förskollärare definierar ett socialt kompetent barn och vilka
sociala färdigheter de anser att förskolebarn behöver att ha samt hur förskollärare
arbetar med att främja barns sociala kompetens.
I vår utbildning till lärare för de yngsta barnen har vi fått en grundkunskap om vad
barn skall få möjlighet att lära sig i fråga om färdigheter inom olika områden, och det
vi under åren fattat intresse för är de sociala färdigheterna. Vi tror att om barnen
tidigt får hjälp med att utveckla sin sociala kompetens, så kommer detta att vara en
god grund för barnet att senare lyckas med vad det vill åstadkomma ifråga om sitt
lärande i skolan.

1.11.11.11.1 StyrdokumentStyrdokumentStyrdokumentStyrdokument
Den reviderade Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2010) nämner att
förskolan ska utveckla barnens sociala och kommunikativa kompetens. Barnen ska
få ”stöd och stimulans i sin sociala utveckling” (Skolverket, 2010 s.13). Vidare
betonar läroplanen att leken är viktig för barns lärande och utveckling. Via leken och
det lustfyllda lärandet stimuleras bland annat kommunikationen samt förmågan till
samarbete. Att kunna kommunicera och samarbeta är nödvändiga kompetenser i
dagens samhälle som präglas av informationsflöde och snabb förändringar.
Läroplanen nämner att barnens sociala utveckling kräver att de får ta ansvar för sina
handlingar och för miljön i förskolan.
Förskolan ska vara lärorik, trygg och rolig för alla barn samt lägga grunden för det
livslånga lärandet och erbjuda en god miljö (Skolverket, 2010). I Läroplanen betonas
vidare att förskolan ska utgå ifrån barnens intressen, behov, erfarenheter samt åsikter.
Barn som behöver mer stöd ska få det utifrån deras förutsättningar och behov. De
vuxna ska ta vara på barns möjligheter och barnen ska ges förutsättningar för
utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmågan.
Läroplanen nämner att barn lär av varandra och att barngruppen är en viktig och
aktiv del i utveckling och lärande samt att barn tillägnar sig etiska värden och normer
främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns
förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt
samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder”(a.a.).
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2.2.2.2. BAKGRUNDBAKGRUNDBAKGRUNDBAKGRUND
I detta kapitel kommer vi först att ta upp vad litteraturen säger om begreppet social
kompetens och vilka sociala färdigheter som ingår i den sociala kompetens. Vidare
kommer vi att ta upp betydelsen av trygghet och självkänsla för utvecklande av den
sociala kompetensen. Därefter kommer vi att ta upp lärarens och lekens roll i
utvecklande av social kompetens. En kort beskrivning kommer att ges över barn som
uppfattas ha bristande social kompetens. Avslutningsvis beskriver vi kortfattat det
sociokulturella perspektivet som ligger till grund för vår undersökning.

2.2.2.2. 1111 DefinitionDefinitionDefinitionDefinition avavavav socialsocialsocialsocial kompetenskompetenskompetenskompetens
Ogden (2003) riktar uppmärksamheten till att det finns svårigheter med att definiera
begreppet social kompetens och att definitionerna varierar. Det finns en rad olika
definitioner men ingen definierar begreppet på ett entydigt sätt vilket bland annat
beror på att författare som har försökt att förklara begreppet har olika teoretiska
utgångspunkter och tittar på olika saker samt betonar olika delar inom begreppet.
Ogden (2003) definierar social kompetens enligt följande:

”Social Kompetens är relativt stabila kännetecken i form av kunskaper, färdigheter och
förhållningssätt, som gör det möjligt att etablera och vidmakthålla sociala relationer. Den
leder till en realistisk uppfattning om den egna kompetensen och är en förutsättning för att
individen ska kunna hantera sociala sammanhang och uppnå socialt accepterande eller
etablera nära och personliga vänskapsförhållanden” (Ogden 2003, s.228,).

Sommer (2005) talar om samvarokompetens som en förmåga att ingå i relationer
med andra människor, att umgås på ett sätt som både tar hänsyn till andras
välmående såväl som sitt eget. Man bör kunna försöka sätta sig in i någon annans
perspektiv, och samtidigt presentera sitt eget på ett bra sätt.
Enligt Persson (2000) finns det två aspekter av den sociala kompetensen, den ena är
gruppaspekten och den andra är relationsaspekten. Gruppaspekten innebär individens
förmåga att anpassa sig till gruppen samt relationen med samhället.
Relationsaspekten innebär individens förmåga att kunna ingå i relationer med andra
individer och kunna samspela med dessa samt att kunna hantera relationer med andra
individer och de som finns i gruppen. Som en generell definition handlar social
kompetens alltid om förmågan att fungera i en grupp (a.a.).
Ogden (2003) nämner att det finns en oklarhet i vad som är åldersadekvat kompetens.
Svårigheter ligger i att kartlägga vilka färdigheter som är typiska för en viss ålders-
och utvecklingsnivå. Ogden skriver att barn alltid är socialt kompetenta i förhållande
till något eller någon. Vad som är ett socialt kompetent beteende kan varierar
beroende på individens ålder, situation och vem som definierar vad ett socialt
kompetent beteende är, vilket bland annat lärare och föräldrar kan ha olika
uppfattningar om vad som är acceptabelt och förväntad social kompetens. Vidare
nämner Ogden att socialt kompetent beteende handlar om att hantera olika roller som
familjemedlem, kamrat och elev samt att kunna behärska dessa sociala förväntningar
som finns från dessa.

2.2.2.2.2222 SocialaSocialaSocialaSociala ffffäääärdigheterrdigheterrdigheterrdigheter
Den sociala kompetensen består av sociala färdigheter samt innefattar kunskaper om
i vilka situationer de kan användas i (Ogden, 2001).
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Enligt Ogden innehåller den sociala kompetensen följande färdigheter:

• SamarbeteSamarbeteSamarbeteSamarbete innebär att man delar med sig till andra, hjälper andra och följer
regler och tillsägelser

• AttAttAttAtt hhhhäääävdavdavdavda sigsigsigsig sjsjsjsjäääälvlvlvlv ochochochoch sinasinasinasina rrrräääättigheterttigheterttigheterttigheter omfattar bland annat att be andra
om information, presentera sig själv och reagera på andras handlingar

• EgenkontrollEgenkontrollEgenkontrollEgenkontroll handlar om att kunna vänta på sin tur, kompromissa och
reagera på ett adekvat sätt om man blir retad

• EmpatiEmpatiEmpatiEmpati innebär att man visar omtanke och respekt för andras känslor och
åsikter

• AnsvarAnsvarAnsvarAnsvar utgör en förmåga att kommunicera med vuxna och visa respekt för
egendom och arbete

Jonsdottir (2007) beskriver de sociala färdigheter som hon har använt i sin studie:

• ProsocialaProsocialaProsocialaProsociala ffffäääärdigheterrdigheterrdigheterrdigheter - ser till andras välbefinnande som till sitt eget bästa,
visar andra barn vänlighet och samarbetsvilja. Barnen har lättare att hävda sin
rätt och vänta på sin tur, de bråkar och retas inte lika ofta med sina kamrater
samt har de lättare att hantera motstånd på ett positivt sätt

• LekfLekfLekfLekfäääärdigheterrdigheterrdigheterrdigheter - barnet vet hur man leker och leker gärna med andra barn.
De har en god relation till ett eller flera barn samt har lättare att få kamrater.

• KommunikativaKommunikativaKommunikativaKommunikativa ffffäääärdigheterrdigheterrdigheterrdigheter - barnet är kommunikativt som använder sina
färdigheter i samspel med andra barn och vuxna.

I Jonssons (2011) studie framgår det av respondenternas utsagor att de sociala
förmågorna är något de anser vara av stor vikt, inte minst inför framtiden. De anser
att barnen behöver lära sig att ta för sig i sociala situationer och tro på sig själva, men
ändå vara empatiska, ödmjuka och ta hänsyn till andra på samma gång. ”Självkänslan
och förmågan att våga sägs starta i trygghet med sig själv, sina kamrater, de vuxna och
rutinerna i förskolan. Där grundläggs en tillit till sin egen förmåga och att man duger
som man är”(a.a., s. 68).

2.2.2.2.3333 TryggaTryggaTryggaTrygga ochochochoch otryggaotryggaotryggaotrygga barnbarnbarnbarn
Barns tidiga erfarenheter av anknytning den fått från anknytningspersonen påverkar
barnets utveckling och beteende i förskolan (Broberg m.fl., 2006). Ett tryggt barn
uppvisar bättre social kompetens än vad otrygga barn gör. Tryggare barn har lättare
för att ta kontakt med andra barn och vuxna i sin omgivning och de visar större tillit
till att människor är goda och pålitliga. De har därmed lättare för att leka med andra
barn. Vidare har de bättre utvecklad empati och hänsynstagande än vad de otrygga
barnen har samt en bättre självbild och tilltro till sin förmåga. Otrygga barn i
förskolan kan uppvisa olika beteende såsom utåtagerande, svängigt humör,
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svårigheter med att anpassa sig och ta kontakt med andra barn. De leker inte så
mycket med de andra barnen utan leker mest för sig själv (a.a.)

För att ett litet barn ska kunna utveckla trygghet krävs det att anknytningspersonen
svarar konsekvent och lämpligt på barnets signaler samt är lyhörd för barnets behov
och tar barnet på allvar (Broberg m.fl., 2006). Vidare krävs det att
anknytningspersonen är känslomässigt närvarande både psykisk och fysiskt för
barnet för att trygghet ska utvecklas hos barnet. Om barnets anknytningsperson visar
omvårdnad som kännetecknas av avvisande, fientlighet, inte svarar lämpligt på
barnets signaler, visar brist på känslomässigt engagemang och hanterar barnets
omsorgsbehov rutinmässigt kan det leda till att barnet blir otryggt. Eftersom många
av dagens barn börjar i förskolan vid ett års ålder så kan pedagogen hjälpa de barn
och familjer som har haft en dålig start vad gäller anknytningen. För innan barnet
fyllt tre år går det att reparera otrygga anknytningsmönster. Pedagogen kan då
fungera som en anknytningsperson åt det lilla barnet och ge barnet den trygghet de
behöver (a.a.).

2.2.2.2.4444 SjSjSjSjäääälvklvklvklvkäääänslanslanslansla
Självkänslan handlar om förmågan att känna sig själv och om hur vi förhåller oss
känslomässigt till det, dvs. hur man ser på sig själv (Juul & Jensen, 2003).
Självkänslan består av två dimensioner; den ena är kvantitativ och handlar om hur
mycket vi vet om oss själv och den andra är kvalitativ vilket handlar om hur vi
förhåller oss till det vi vet om oss själva. Att kunna erkänna och bekräfta sig själv
och inte bedöma sig själv är viktigt för en god självkänsla.
Barnets självkänsla påverkas av hur de vuxna svarar på barnets känslor och om de tar
barnet på allvar (Juul & Jensen, 2003). Svarar de vuxna bra på barnets känslor och
tar dem på allvar utvecklas en god självkänsla hos barnet, gör de vuxna inte det
utvecklas självkänslan åt det andra hållet. En låg självkänslan kommer bland annat
ifrån kritik av andra personer i barnets omgivning eller av händelser som har
påverkat barnet djupt. Personer med låg självkänsla värderar sig själva negativt och
har svårare för att samarbeta och uppleva samvaro med andra som något positivt.
Dessutom kan de uppvisa blyghet, depression, aggressivitet, avvisande och andra
beteende (a.a.)
De vuxna har ett ansvar för att barnets självkänsla ska utvecklas i positiv riktning
Bland annat kan de ge barnet upplevelsen av att känna sig sedd och bekräftad för den
de är utan att de blir bedömda. Vidare är det viktigt att ta barnets känslor, behov och
det de säger på allvar. De vuxna bör hjälpa barnen att värna om dess integritet och
hjälpa barnet att lära sig att själv ta vara på den (a.a.)

2.2.2.2. 5555 LLLLäääärarensrarensrarensrarens rollrollrollroll ochochochoch fffföööörhrhrhrhåååållningssllningssllningssllningssäääätttttttt vadvadvadvad ggggäääällerllerllerller socialsocialsocialsocial kompetenskompetenskompetenskompetens
Barn kan lära sig socialt kompetent beteende i olika formella och informella
situationer både i hemmet, på fritiden och i skola (Ogden, 2001). Det sociala lärandet
bör ta sin utgångspunkt i den kompetens barnen behöver för att klara sig i samhället
och tillsammans med kamrater. Hänsyn ska tas till att varje individ är olika och det
finns olika behov (Ogden, 2003).
Av lärarna krävs det att göra den fysiska miljön anpassad för barnen och att de
stödjer barnens lek (Lillemyr, 2002). Lärarna bör ge barnen möjlighet till lek och
socialt samspel. Lärarna bör själva ha en förståelse för vad social kompetens innebär



5

och hur viktigt det är att besitta de sociala färdigheterna för att klara sig i samspel
med människor (Ogden, 2001). De lärarna har lättare för att stimulera och bekräfta
barns färdigheter samt kunna fungera som modeller för barnen. De som arbetar
medvetet med den sociala träningen på ett bra sätt har färre elever med
beteendeproblem.
Ogden (2001) nämner att barn lär sig de sociala färdigheterna på samma sätt som de
lär sig läsa och skriva. Vilket innebär användning av metoder där läraren förmedlar
kunskap om färdigheten för att därefter praktisera det de har lärt sig och sedan får
återkoppling på det i hur de har lyckats. Dessutom bör lärarna göra barn medvetna
om sin sociala kompetens och hjälpa dem i att bedöma sin egen kompetens (a.a.)
Alla vuxna i barns närvaro utgör rollmodeller för ett socialt kompetent beteende eller
ett icke-socialt kompetent beteende (Ogden, 2001). De vuxna kan bekräfta bra
kompetent beteende. Läraren bör utgöra en förmedlande och vägledande roll i vad
som är ett socialt kompetent beteende, dessutom diskutera kring de sociala
färdigheter som krävs i vardagen med barnen.
Jonsdottir (2007) har visat på att förskollärarnas uppfattningar om barns sociala
egenskaper och färdigheter har stor betydelse för deras förmåga at utveckla goda
relationer till andra barn. Ju mer socialt kompetent ett barn anses vara av lärarna
desto större möjlighet har barnet att utveckla vänskapsrelationer. De barn som inte
har några vänner upplevs som mindre kompetenta jämfört med de barn som har
vänner. De som ingår i en vänskapsrelation uppfattas ha bättre kommunikativa,
prosociala och bättre lekfärdigheter än de som inte ingår i någon relation. Detta visar
på att diskursen om det kompetenta barnet inte gäller alla barn. Pedagogernas
föreställningar om barnet utgör en av förutsättningarna för barns sociala utveckling
och de säger även något om deras förväntningar på barnet (a.a.).
En genusskillnad som Jonsdottir (2007) har visat i sin studie är att flickor som ingår i
en vänskapsrelation uppfattas som de mest kompetenta av barnen medan pojkarna
som inte ingår i en vänskapsrelation uppfattas som de minst kompetenta av barnen.
Flickorna uppfattas ha bättre kommunikativa och prosociala färdigheter än vad
pojkarna har medans pojkarna uppfattas som mer självsäkra än flickorna (Jonsdottir,
2007).
Barn ges olika möjligheter och förutsättningar för socialt samspel med jämnåriga.
Det finns avdelningar som kännetecknas av att pedagogerna tar tillvara barnens
mångfald och variation (barn möter andra barn som antingen är likasinnade eller har
andra kompetenser än det barnet har) och ger barnen möjlighet till bra samspel och
utveckling. Det finns även e ställen där man inte tar tillvara den mångfald av
egenskaper och färdigheter som finns hos barnen (Jonsdottir, 2007).
Den sociala miljön som finns i hemmet och i förskolan påverkar barns sociala och
emotionella utveckling (Ogden, 2003), där är goda samspel och trygghet
betydelsefullt. Engdahl (2011) har visat på att hur lärarna organiserar miljön har
konsekvenser för barns möjligheter att leka, lära och utvecklas. Barnens lek
inspireras både av kamraterna och av de erbjudanden som finns i den fysiska miljön i
form av redskap, leksaker och möbler.
Förutsättningar för inlärning av social kompetens är dels individuella och dels
miljömässiga (Ogden, 2003). Med de individuella menar författaren att barn som har
dåligt språk eller/och dålig utvecklad motorik har svårt att tillägna sig de nödvändiga
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kommunikationsfärdigheterna som social kompetens innefattar. Det krävs en del
språkliga och motoriska färdigheter för att den sociala träningen ska kunna påbörjas
och den inledande sociala träningen behöver börjas med att öva in icke-verbala
basfärdigheter. De miljömässiga förutsättningarna är att träningen måste vara
funktionell och meningsfull. Barnen måste bli bekräftade och uppskattade för de
individer de är och ges möjligheter att lära sig de nödvändiga sociala färdigheter som
är lämpligt för åldern barnet befinner sig i för att kunna fungera lämpligt i gruppen
samt få möjlighet att lyckas med något som de andra kan se nyttan av. På så sätt kan
barnet få bekräftelse och bli accepterade av andra. Motivationen för socialt
kompetent beteende kan sägas vara en förutsättning men också ett resultat av
miljöbetingelser där socialt kompetent beteende stimuleras och bekräftas (a.a.)

2.2.2.2. 6666 LekensLekensLekensLekens betydelsebetydelsebetydelsebetydelse fffföööörrrr dendendenden socialasocialasocialasociala kompetensenkompetensenkompetensenkompetensen
Barn lär sig mycket genom leken och leken är bra för deras utveckling inom olika
områden (Lillemyr, 2002). Bland annat lär sig barn social kompetens och
kommunikation genom att leka. De lär sig att ta ansvar, utveckla självständighet,
leva sig in andras situationer och visa empati. Särskilt regelleken och rolleken har
visat sig vara av betydelse för att lära sig sociala färdigheter.
Även Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att barnet genom leken lär
sig att umgås med andra, visa hänsyn, känna empati och sympati, samt hur man kan
visa ilska utan att slå, eller hur man kan göra för att komma överens.
Tullgren (2004) har visat att det som blir föremål för styrning i barns lek är
nödvändiga kompetenser att ha i framtiden samt vad som är normalt för barn. Barnen
förväntas leka på ett sätt som anses vara utvecklande. Genom den goda leken
utvecklas social kompetens och andra kompetenser. Barnet regleras bort från
beteende som anses vara oönskat och styrs mot beteende som uppfattas vara
önskvärda och positiva. Leken används för att lära barnen samhällets normer och
värderingar. Barnen uppmuntras att tala och ge uttryck för sina åsikter, visa känslor
samt visa intresse och förståelse för andra barns känslor. Lärarna kan göra det
genom att ge positiv uppmärksamhet, uppmuntran och beröm eller ignorerar och
tillrättavisa barnet.
Lillemyr (2002) tar upp att spädbarnsforskning sedan 1970-talet har visat att den
sociala utvecklingen är grundläggande redan i spädbarnsåldern. Barnen visar redan
från födseln att de går in i sociala samspel med sina omsorgspersoner och att de har
en vilja att vara sociala. Lillemyr (2002) redogör för forskning där det visar sig att
det förekommer social interaktion och vänskap bland barn i åldrarna 1-3 år.
Engdahl (2011) har observerat sex barn i ett års ålder under nio månader där syftet
har legat på hur dessa barn samspelar, kommunicerar och skapar vänskap med
varandra i den fria leken på en förskola. Resultatet av studien visar att små barn ses
som sociala personer som har social kompetens. Barnen tog egna initiativ till att
bjuda in andra barn i leken och det skedde främst genom icke-verbal kommunikation
såsom: rörelse, gester, ansiktsuttryck (skratta, le, visa glädje) samt yttrande vilket
tyder på social kompetens. Dessa barn visade en förmåga att ta andras perspektiv,
visa empati, hantera turtagning, hjälpa varandra samt förhandlade de med varandra
under lekens gång vilket ses som sociala färdigheter och som de använde i samspelet
i leken och vid skapande av vänskapsrelationer
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Engdahl (2011) visar att små barn konstant utvecklar strategier och förmågor genom
att välja ut passande handlingar i en bestämd situation. Barnen utvecklar sociala
förmågor i leken i samspel med andra

Sommer(2005) påpekar att om man vill studera barns sociala kompetens, så är det
störst chans att få syn på detta när barn leker tillsammans. Barns relationer präglas av
symmetri och jämbördighet till skillnad från den asymmetri och olikhet som präglar
en barn-vuxen relation. I barngruppen kan barn träna sin sociala och kommunikativa
förmåga. Jonsson (2011) menar att barn använder sina kunskaper om lek när de
försöker skapa mening och förstå världen omkring sig. ”Lekens egenvärde består i den
möjlighet den ger barnet att bli mer och mer kompetent” (Jonsson, 2011. S. 69).

2.2.2.2. 7777 BarnBarnBarnBarn somsomsomsom uppvisaruppvisaruppvisaruppvisar bristandebristandebristandebristande socialsocialsocialsocial kompetenskompetenskompetenskompetens
Bristande social kompetens framställs som ett avvikande beteende där brister är
oförmågan att relatera till andra och ingå i gruppen samt oförmågan att umgås med
andra (Persson, 2003).
Barnen förväntas leka på ett normalt sätt som varken är för mycket eller för lite. Barn
som inte leker normalt anses ha leksvårigheter eller ha en störning av något slag och
måste då tränas i att leka normalt (Tullgren, 2004)
Barn med socio-emotionella svårigheter kan ha nytta av att leka med andra eftersom
de kan utveckla sina sociala färdigheter och förmågan att kommunicera med andra
(Lillemyr, 2002). Barn som inte får vara med att leka eller saknar de sociala
färdigheterna som krävs för att ta kontakt med andra kan få svårigheter att delta i
leken. De går därmed miste om den stimulans som leken och samspelet med andra
barn ger i utveckling av sociala färdigheter (a.a.)
Det har visat sig att socialt kompetenta barn också kan uppfattas som problematiska i
att de uppträder självhävdande eller sätter upp sociala mål som står i konflikt med
andras mål (Ogden, 2003). Barn kan bedömas som socialt kompetenta men kan ha
lägre status bland sina kompisar (a.a.).
Föräldrarna kan påverka barns sociala uppfostran i positivt eller negativt riktning
(Ogden, 2001). Är föräldrarna inte engagerade i sina barns uppfostran kan det få
negativa följder för barns utvecklande av sociala färdigheter och konsekvenserna kan
bli att barnet uppvisar antisociala beteende. En negativ uppfostran innebär bland
annat föräldrarnas oförmåga att sätta gränser för sina barn, bristande intresse för sina
barns aktiviteter samt oförmågan att visa närhet för barnen (a.a)

2.82.82.82.8 VygotskijVygotskijVygotskijVygotskij ochochochoch detdetdetdet sociokulturellasociokulturellasociokulturellasociokulturella perspektivetperspektivetperspektivetperspektivet
Vår studie kommer att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet vilket handlar om
samspelets och kommunikationens betydelse för barns och vuxnas lärande och
utveckling (Emilsson, 2003). För Vygotskij är samspelet centralt för lärande och
genom leken utvecklar barnet kunskaper och färdigheter (Jerlang, 208). Vygotskij
menade att genom se vad barnet klarar av i samarbete med kamrater eller vuxna, kan
avgöra var barnet befinner sig utvecklingsmässigt och utifrån det hjälpa barnet vidare
i den så kallade proximala utvecklingszonen, alltså barnets närmaste utvecklingszon
(a.a.). Utifrån detta perspektiv kan den pedagogiska konsekvensen bli att
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"kommunicera om vad som händer i t.ex. leken, i samspelet, i interaktionen"
(Emilsson, 2003 s. 38).
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3.3.3.3. SYFTESYFTESYFTESYFTE OCHOCHOCHOCH FRFRFRFRÅÅÅÅGESTGESTGESTGESTÄÄÄÄLLNINGARLLNINGARLLNINGARLLNINGAR
Syftet med undersökningen är att försöka ta reda på hur några förskollärare definierar
ett socialt kompetent barn samt hur de arbetar med att utveckla barns sociala
kompetens. Våra frågeställningar är följande:
Vilka färdigheter utmärker social kompetens hos barn?
Vilka faktorer brukar leda till utveckling av barns sociala kompetens?
När väcks förskollärares oro beträffande ett barns sociala kompetens?
Vad gör förskollärarna för att hjälpa barn som anses ha bristande social kompetens?
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4.4.4.4. METODMETODMETODMETOD
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för valet av metod för vårt arbete och hur
urvalet ser ut. Vi kommer dessutom berättar hur genomförandet av intervjuerna har
sett ut samt kommer vi att berätta hur vi har analyserat materialet. Avslutningsvis tar
vi upp de etiska övervägande och undersökningens tillförlitlighet.

4.4.4.4. 1111 ValValValVal avavavav metodmetodmetodmetod
Enligt Trost (2005) ska valet av metod ha att göra med valet av teoretiskt perspektiv
och syfte. Även Lantz (1993) tar upp detta, hon menar att ”Det är de teoretiska
utgångspunkterna, den modell eller den förförståelse intervjuaren har, som utgör
motiveringen för avgränsning”(a.a. s.45). Trost (2005) nämner att det finns
kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Kvalitativa innebär att man har som mål
att försöka förstå hur den intervjuade tänker och känner och hur de uppfattar olika
företeelser. Intervjuaren försöker sätta sig in i hur den intervjuade tänker och känner.
Övriga kännetecken på dessa intervjuer är att man ställer enkla och raka frågor och
genom dessa får man innehållsrika svar. Man söker efter att hitta mönster och
försöka förstå företeelser. Den kvalitativa analysen gör det möjligt att förstå ett
fenomen eller begrepp utifrån olika uppfattningar, då man belyser det utifrån olika
personers erfarenheter och utsagor (Lantz, 1993). De kvantitativa undersökningarna
kännetecknas av att man använder främst siffror samt att man vill ta reda på ”hur ofta,
hur många, hur vanligt” någonting är (Trost, 2005.). Utifrån det som har nämnts har
vi valt att använda oss utav kvalitativa intervjuer eftersom vi vill ta reda på hur den
intervjuade uppfattar och tänker om barns sociala kompetens. Vi är inte intresserade
av att använda oss utav kvantitativa undersökningar, där mängden är av betydelse,
för det är inte relevant för våra frågeställningar och vårt syfte. Vid kvantitativa
undersökningsmetoder kan man inte ställa följdfrågor och förtydligande på samma
sätt som man kan vid kvalitativa undersökningsmetoder vilket är en nackdel eftersom
vi vill ta reda på förskollärares tankar och uppfattningar kring barns sociala
kompetens. Observation som metod valde vi också bort därför att det är svårt att
använda denna metod i att studera människors tankar och uppfattningar (Patel &
Davidson, 2003). Den passar bättre för att studerar människors beteende. Dessutom
tar observationer tid och denna tid har vi inte för att hinna genomföra detta arbete
Låg grad av standardisering innebär att man ställer frågorna i den ordning det passar
intervjupersonen och följdfrågor ställs beroende på tidigare svar (Trots, 2005). Hög
grad av standardisering kännetecknar kvantitativa studier och det innebär att
intervjuare skall läsa upp frågorna på samma sätt, exakt i samma ordning och inte ge
förklaringar utan det är lika för alla. Är svarsmöjligheterna öppna så är frågan
ostrukturerad men är frågan strukturerad finns det fasta svarsalternativ (a.a.). I den
öppna intervjun är det den personen som intervjuas, vars åsikter eller upplevelser
kring valt begrepp som är intressant (Lantz, 1993).
I vårt fall använder vi oss utav öppna frågor (se Bilaga) som vi har formulerat i
förväg. Anledningen till att vi har valt dessa intervjufrågor är att de kan ge oss svar
på våra frågeställningar och vårt syfte. Vi skrev först ner vårt syfte med studie samt
våra frågeställningar som vi ville ha svar på innan vi skrev intervjufrågorna. Därefter
i samråd med vår handledare så skapade vi intervjufrågorna. Vi ville att
intervjufrågorna skulle vara av karakären öppna eftersom vi vill ha reda på
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förskolläarnas uppfattningar och tankar kring hur de definiera ett socialt kompetent
barn samt hur de arbetar kring detta. Trost (2005) nämner att man ska ställa specifika
och konkreta frågor samt undvika allmänna frågor under intervjun. De frågor vi
ställde var specifika och konkreta i den mening att de rörde ett specifikt
ämnesområden nämligen barns sociala kompetens. Frågorna utformades också så att
de skulle vara enkla att förstå, vilket det visades av våra respondenter att de upplevde
frågorna som tydliga eftersom de inte visade några tecken på bristande förståelse.
Dessutom fanns det plats för att ställa eventuella följdfrågor om det skulle vara så att
vi behövde be respondenterna att utveckla sina svar. Till exempel kunde vi be
respondenterna att utveckla sina svar för att få tydlighet i vad de menar så att det inte
skulle bli några missuppfattningar.

4.4.4.4. 2222 UrvalUrvalUrvalUrval
Trost (2005) rekommenderar att man begränsar antal intervjupersoner till ett fåtal
därför att materialet blir mer lätthanterligt och det blir lättare att få överblick och se
detaljer i materialet. Därför har vi valt att intervjua 4 personer för att det ger lagom
omfång på materialet. Vi kontaktade förskollärare genom att ringa direkt till dessa
och fråga om de ville ställa upp och genomföra en intervju. Dessa fyra är utbildade
förskollärare och har lång erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn. Samtliga är
kvinnor. Två av dessa arbetar på samma förskola och de andra två arbetar på olika
förskolor i samma kommun. Samtliga arbetar på åldersinblandade förskolor 1-5 år.
Varför vi valde dessa förskollärare grundar sig på att vi kände dessa sedan tidigare
via VFU. Dessutom var skälet att vårt examensarbete handlar om barns sociala
kompetens i förskolan och hur lärarna arbetar med detta område så därför är det
relevant att intervjua förskollärare som arbetar med barn.
Vid kvalitativa intervjuer vill man få en så stor variation som möjligt och inte ha ett
antal likartade människor (Trost, 2005). Urvalet ska vara heterogent inom en given
ram vilket innebär att det ska finnas en variation men inte så att någon person är
avvikande (a.a.). I vårt fall har vi valt att fokusera på att intervjua utbildade
förskollärare men att dessa har olika erfarenheter och har arbetat olika länge som
förskollärare
Avgränsningar har gjorts genom att endast intervjua förskollärarna och inte
observera hur de arbetar med barns sociala kompetens eller hur barn tillägnar sig den
sociala kompetensen. Ytterligare avgränsningar har gjorts genom att bara undersöka
tre förskolor i samma kommun.

4.4.4.4. 3333 EtikEtikEtikEtik
Trots (2005) nämner att vikten av de etiska aspekterna mycket noga måste övervägas.
Intervjupersonen har rätt till sin egen integritet och sin egen värdighet vilket är
viktigt att ta hänsyn till vid intervjun.
Innan intervjun genomförs ska man upplysa för intervjupersonen om hur
informationen man får från dem ska behandlas samt vilka skyldigheter vi har
gentemot dessa personer. Utifrån Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav
vad gäller skydd av individ som medverkar vid intervju. Första kravet är
informationskravet vilket innebär att uppgiftslämnare ska bli meddelad om vad syftet
är med intervjun och hur den ska gå till samt att det är frivilligt att medverka och att
de har rätt att avbryta intervjun när de vill. Det andra kravet är samtyckeskravet
vilket innebär att intervjupersonerna i vårt fall ska ge samtycke till att intervjun hålls
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(a.a.). Vi berättade att intervjun var frivillig, att de inte behöver svara på alla frågor
och att de när som helst kan avbryta intervjun om de inte känner för att fortsätta. Vi
berättade att vi skulle spela in intervjuerna och hur denna information skulle hanteras.
Det inspelade materialet användes bara av oss och ingen annan skulle få lyssna på
materialet. Denna information fick de muntligt via telefon och när vi var på plats vid
intervjutillfället. Vi berättade att intervjupersonerna i vårt fall kommer att behandlas
konfidentiellt vilket innebär att vi vet vem vi har intervjuat men ingen utomstående
ska få reda på detta (Trots, 2005). Enligt Vetenskapsrådet (2002) är konfidentialitet
det tredje kravet vilket innebär att den som medverkar vid intervjun att har rätt att få
sin identitet skyddad. I resultatdelen kommer därför intervjupersonerna att
avidentifieras för att läsaren inte ska få någon möjlighet att kunna identifiera vem vi
har intervjuat. Avidentifiering kan ske genom att en del uppgifter om personen inte
anges utan endast det som är relevant för analysen ska finnas med (a.a). De uppgifter
som är relevant för vår studie är att intervjupersonerna är förskollärare och att de har
erfarenheter av att arbeta med barn. Vi undviker att fingera uppgifterna som
exempelvis att kalla den ena respondent för ett namn och ålder eftersom det mycket
väl kan stämma in på någon annan som finns med det namnet och ålder (Trots, 2005).
Vi har valt att kalla våra intervjupersoner för Respondent A, B, C och D. Fjärde
kravet är nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) vilket innebär att det insamlade
materialet inte får användas vid kommersiella eller vid andra icke-vetenskapliga bruk.
Information som vi har fått ifrån intervjupersonerna kommer enbart att behandlas av
oss och vara en del av vårt examensarbetet.
Trost (2005) nämner att det är viktigt att respektera den intervjuade och dennes
integritet. Det kan bland annat uppfattas som integritetskränkande att göra direkta
citat från talspråket och att man ska undvika att citera i de fall då det kan avslöja
identiteten hos den intervjuade. Vid angivelse av citat i resultatdelen gör dessa om
från talspråk till skriftspråk utan att förvränga dem

4.44.44.44.4 GenomfGenomfGenomfGenomfööööranderanderanderande
Vi var bägge närvarande vid intervjuerna. Fördelarna med detta är att man kan
komplettera varandra och därmed genomföra en bättre intervju (Trost, 2005).
Dessutom är chansen större att informationen man får från intervjupersonen och
intrycken runt omkring såsom röstläge och kroppsspråket hos intervjupersonen blir
mer utförligare om det finns flera som intervjuar. Nackdelarna med att vara fler än en
person är att den intervjuade kan känna sig i underläge och detta måste undvikas
(a.a.). I vårt fall upptäckte vi att ingen kände sig i underläge. Detta kan bland annat
bero på att intervjupersonerna kände oss sedan tidigare. Vidare kan det bero på att vi
intervjuade förskollärare på deras respektive förskola i ett ostört rum och det kan
göra att lärarna känner sig trygga. Patel och Davidsson (2003) nämner att det är
fördelaktigt att intervjuaren försöker hålla ett samtal med intervjupersonen utan att
denne känner sig hämmad och att samtalet sker på lika villkor. Vidare tar författarna
upp att ämnet bör vara meningsfullt och förståeligt för den som blir intervjuad
eftersom det påverkar svaren man får ifrån den intervjuade. Utifrån intervjuerna vi
har genomfört så upplevde vi att ämnet var meningsfullt och något de hade
kunskaper kring eftersom de arbetar dagligen med barn och att de dessutom har
högskoleutbildning som förskollärare.
Innan intervjun började talade vi om för intervjupersonerna vad studien i korthet
skulle handla om. Vi berättade att intervjun var frivillig och att man närsomhelst
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kunde avbryta intervjun. I vårt fall var det ingen som avbröt intervjun. Dessutom
nämnde vi hur de svar vi får kommer att behandlas i resultatdelen och att de är
konfidentiella.
Under intervju använde vi oss av en bandinspelare. Innan intervjun började frågade
vi efter intervjupersonernas samtycke till att detta var ok och det var det. Trost (2005)
nämner att bandinspelare har både fördelar och nackdelar. Fördelarna är bland annat
att man kan lyssna till tonfall och ordval flera gånger om, man kan skriva ut intervjun
och läsa ordagrant i vad som har sagts så att man inte missar några detaljer. Det blir
lättare att analysera materialet om har skrivit ut intervjuerna. Man slipper att göra en
massa anteckningar under intervjuns gång, istället kan man koncentrera sig på
frågorna man ställer och svaren man får från intervjupersonen Nackdelarna är att det
tar tid att lyssna på banden och att det kostar både tid och pengar att skriva ut
informationen (a.a.). En annan nackdel som vi såg var att till en början var
stämningen lite spänd och att intervjupersonerna och vi blev lite nervösa. Men under
intervjuns gång blev stämningen mer avslappnad och intervjun flöt på bra.
Trost (2005) nämner att det är bra att börja intervjun med att låta intervjupersonen få
berätta fritt om något som hör till intervjuns ämnesområden. Vilket vi gjorde genom
att ställa två öppna frågor ”Berätta vad du ser som din viktigaste uppgift som
förskollärare?” samt ”Vad anser du att ett barn behöver lära sig under sin tid på
förskolan?”. Därefter ställde vi mer specifika och öppna frågor kring barns sociala
kompetens (se Bilaga)
Under intervjuns gång undvek vi att komma med egna åsikter eller värderingar
eftersom det vi säger kan påverka respondents svar och det vill vi inte eftersom vi
har valt att ha en öppen intervju (Trost, 2005). Intervjuerna pågick mellan 20-30
minuter.

4.54.54.54.5 TrovTrovTrovTroväääärdighetrdighetrdighetrdighet
Ett av de största problemen med kvalitativa intervjuer är att visa på att de insamlade
materialet och analyserna är trovärdiga och relevanta för undersökningen syfte (Trost,
2005). En aspekt som gör trovärdigheten mindre är att använda sig av
påståendefrågor, avsaknad av följdfrågor och att använda sig av alltför många citat
från intervjupersonerna i resultatdelen. Dessutom menar Lantz (1993) att objektivitet
inte är något som existerar i kvalitativa intervjuer, då intervjun och analysen av
svaren påverkas både av den som intervjuar och den som blir intervjuad samt av
miljön runtomkring dessa, vilket innebär att frågorna och svaren är färgade av
tolkningar från flera håll. Utifrån vår studie så sker det tolkningar när vi bearbetar det
insamlade materialet och därför blir det inte objektivitet. Vi väljer i det insamlade
materialet vad vi ska ta med i resultatdelen som är av relevans för vårt syfte och
frågeställningar.

4.64.64.64.6 KvalitativaKvalitativaKvalitativaKvalitativa analyseranalyseranalyseranalyser
Patel och Davidson (2003) nämner att det inte finns någon universell metod för
kvalitativ bearbetning. Trots (2005) nämner att det finns olika sätt att bearbeta sitt
material och att det är upp till var och en att hitta ett lämpligt arbetssätt. I vårt fall har
vi valt att göra på följande sätt:
Direkt efter att vi hade intervjuat började vi bearbeta materialet. Först lyssnade vi på
bandinspelaren en gång och därefter började vi med att skriva ut intervjuerna
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ordagrant. Pauser och talspråk skrev vi ned, vi skrev ut om det inte gick att tyda i vad
de sa. Ibland var det svårt att urskilja vissa ord men det mesta var urskiljtbart. Valet
att skriva ut intervjuerna gjorde vi för att det skulle bli lättare att analysera materialet
och hitta relevanta kategorier för resultatdelen. Vi valde sedan att läsa, var och en, i
materialet med fokus på våra frågeställningar och hitta olika kategorier. Vi strök
under med olika färgpennor. Precis som Patel och Davidsson (2003) tar upp sin
metodbok så är det fördelaktigt läsa igenom textmaterialet flera gånger och även
stryka under eller markera det väsentliga. De olika kategorierna vi fann i texten blev
underrubriker i resultatdelen och våra frågeställningar vi hade i syftet blev
huvudrubriker i resultatdelen. Under arbetets gång fick en del kategorier bytas ut.
Det gäller att hitta bra benämningar på de olika kategorierna som väl beskriver
kategorins innehåll och omfattning.
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5.5.5.5. RESULTATRESULTATRESULTATRESULTAT
Vi kommer i det följande att knyta an respondenternas svar till våra frågeställningar.
Frågeställningar har gjorts om till passande rubriker i resultatdelen. De intervjuade
kommer att benämnas respondent A, B,C och D

5.5.5.5. 1111 FFFFäääärdigheterrdigheterrdigheterrdigheter somsomsomsom utmutmutmutmäääärkerrkerrkerrker ettettettett socialtsocialtsocialtsocialt kompetentkompetentkompetentkompetent barnbarnbarnbarn

5.1.1 Lekkompetens
De flesta av våra respondenter nämner att ett socialt kompetent barn är ett barn som
vet hur man beter sig mot andra människor och hur man är en bra kompis. Barnet har
lätt för att få kompisar och de vet hur man leker och samspelar med andra barn.
Respondent D säger:

det är en kompis som hjälper andra, som lyssnar och respektera vad andra säger, de kan dela
med sig av sina saker och inte bara tänker på sig själva.

Vidare så tar alla respondenter upp att turtagande är en viktig social färdighet och en
förutsättning för att leken ska fungera. Respondent A säger

de behöver lära sig leksignaler....att kunna det här med turtagning....att vänta på sin tur

Respondent A utvecklar vidare i att det är viktigt i att veta hur man tar kontakt med
andra människor och veta hur man gör för att få tillträde till lek.

hur gör man gör att fråga om man får va med i leken men kan liksom inte bara klampa in
och... (Respondent A)

Att kunna tyda leksignaler är något respondenterna poängterar är en viktig social
förmåga hos barnen. Detta innebär att kunna gå in i en lek på rätt sätt och att kunna
respektera varandra i leken. Turtagning ingår också i leksignaler och med det menas
att kunna vänta på sin tur så att alla blir delaktiga. Vidare så menar respondenterna
att en bra kompis är någon som kan dela med sig och inte bara tänker på sig samt
någon som hjälper andra.

5.1.2 Självkännedom och självkänsla
Respondent B och C tar båda upp begreppen självkännedom och självkänsla som
primära färdigheter vad gäller social kompetens. Med det menar de att man känner
sig själv och är medvetna om sitt eget beteende. Respondent C säger:

Man kan sätta ord på sig själv...det tror jag är grunden till att man sen kan se andra

Med att sätta ord på sig själv förklara hon vidare att det innebär att kunna tala om
känslor och att kunna beskriva för någon annan hur man vill ha det och hur man
känner sig. Alla respondenter nämner att det är viktigt med gränssättning. Med det
menar de att man kan säga ifrån på ett lämpligt sätt och att kunna hantera ett nej.
Respondent D säger: "man kan tolerar ett nej och att man inte börjar slåss". Detta är
något som även respondent B uppger att de i barngrupperna just nu tränar på, att
kunna säga stopp och visa när man menar NEJ! Det handlar om att kontrollera sina
känslor när man inte får som vill. Det gäller också för de barn som sätter gränser
genom att säga "nej" att de säger det på ett vänligt sätt och inte använder våld.
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5.1.3 Verbal och icke-verbal kommunikation
Respondenterna A, B och D nämner att användande av ett verbalt språk som en
viktigt faktor för att få kontakt med andra människor. Att kunna använda ett verbalt
språk underlättar tillträde till leken. Respondent A tar upp att det är viktigt med ett
normalt och vänligt språkbruk: "att man inte går fram till någon och säger att jag
tycker du är dum eller jag tycker du har fula skor". Hon menar vidare att man inte
kan säga vad som helst för att det kan få konsekvenser för andra individer.
Konsekvenser som att barnet blir ledsen eller börjar slåss. Respondent D poängterar
vikten av att använda ett lämpligt verbalt språk för att berätta hur man vill ha det
istället för att börja slåss.
Respondent B är den enda som tar upp icke-verbal kommunikation som ett tecken på
social kompetens och något som barnen använder sig utav för att få tillträde till leken:
"bjuder in till lek genom att visa med saker". Respondenten menar på de barn som
inte har språket ännu kan visa social kompetens med hjälp av kroppspråket. De visar
saker för ett annat barn som inbjudande till lek.

5.1.4 Empati

Alla respondenter nämner empati som en del av den sociala kompetensen. Empati
handlar om att förstå hur andra känner sig och kunna läsa av det. Respondent D säger:
"de vet hur man tröstar andra barn eller så hämtar de en pedagog". Har man varit
dum mot någon annan så ska man säga förlåt. Respondent C nämner att de arbetar
mycket med att barnen får träna på att sätta ord på sina känslor och det gör lärarna
genom att bekräfta barnets känslor.

5.5.5.5. 2222 FaktorerFaktorerFaktorerFaktorer somsomsomsom frfrfrfräääämjarmjarmjarmjar barnsbarnsbarnsbarns utvecklingutvecklingutvecklingutveckling avavavav socialsocialsocialsocial kompetenskompetenskompetenskompetens

5. 2.1 Vuxna förebilder
Respondent A, B och D talar om att vara bra förebilder för barnen. Respondent A
menar att det bemötande hon använder i sitt arbete har stort inflytande på barnen.

Det viktigaste är ju att vi vuxna föregår med gott exempel…jag kan ju inte gå fram och
säga till mina kollegor vad som helst…liksom barnen hör ju vad jag säger…så att vi
vuxna har ju väldigt stort inflytande på barnen”(Respondent A)

Även respondent B är inne på samma spår
…just det där att vara en god förebild själv…och visa att de vuxna liksom visar hur man
skall vara…att de får lösa så mycket som möjligt själva…innan vi går in och liksom leder
dem rätt

Respondent B tar upp att barnen själva bör försöka lösa situationen, innan de vuxna
lägger sig i.
Enligt respondent A och D pågår arbetet med att utveckla den sociala kompetensen
hela tiden i de dagliga rutinerna.

”vad man än gör liksom byter man blöja använder man ju mycket av det här med
turtagning…pratar…tittut…o vid lunchen…hur man pratar med varandra och bordsskick och
hur man beter sig rent allmänt…så det där arbetar man ju med ständigt och jämt…att vara en
god förebild helt enkelt under hela dagen” (Respondent A)
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5.2.2 Vägledning i leken
Respondent A och D talar om att vägleda barnet i leken, och då genom att gå in och
visa exempel på hur man kan göra i en viss situation.

vi vuxna kan gå in och så ser vi att det här barnet klarar inte av att tyda leksignaler och att
gå in i leken på rätt sätt…då kan vi vuxna liksom vara med och hjälpa till och styra lite…att
barnet får höra att jag säger att nu vill jagvara med och leka…vad kan jag vara för
roll?...att barnen hör att så kanske man kan säga (Respondent A)

Respondent C talar om att vara mednyfiken med barnet, att vara bredvid barnet i dess
egen lek snarare än att vara med i leken, och på så sätt hjälpa barnet att utveckla sin
sociala kompetens.

att finnas med som en liten kommentator…ja…medhjälpare i leken…man kan lyfta det barn
som behöver lite extra kanske…genom att sätta ord på vad det barnet gör…för att lyfta det
inför de andra (Respondent C)

Genom att göra på detta sätt menar respondent C att pedagoger gör barnen
observanta på varandra.
Respondent D nämner att de arbetar med att berömma och uppmuntra bra beteende
hos barnen. Respondenten menar på att det är förebyggande arbete. Till exempel om
ett barn gör en bra handling så säger pedagogen det högt inför de andra barnen vilket
i sin tur kan motivera de andra att göra bra handlingar.

5.2.3 Konflikthantering
Respondent C talar om att alltid finnas till för barnen när det behövs

ja vi vägleder barnen genom att lyssna och se och finnas till ute på gården…det får inte bli
för mycket…utan där det behövs…försöka sätta ord på vad barnen gör…det kan va, du tar
ner en kaffekopp där ja..bara det kan göra att ett annat barn blir intresserat av vad han
gör…så kan leken komma igång (Respondent C)

Respondent C ser detta som ett verktyg för att stärka barnens lekkompetens. Hon
talar även om att det är bra att barnen kommer till en vuxen och berättar när en
konfliktsituation har inträffat och beskriver att de gärna vägleder barnen i konflikter
men utan att styra för mycket.

Sen är vi mycket för att barnen får komma och ”skvallra”…om leken kommer av sig lite i
ett hörn får man väldigt gärna be fröken om hjälp…då går man dit och lyssnar…och sen att
man inte tar över utan…du kan väl säga att du inte vill att han gör så…då tar de ofta i och
verkligen testar hur det går…o det tycker jag är häftigt att höra då…att man följer upp…hur
funkade det? (Respondent C)

Respondent D tar upp att lära barnen att använda ett verbalt språk för att berätta hur
de vill ha det istället för att använda våld eller börja gråta.

när ett barn förstör leken för ett annat barn blir det barnet ledsen och då kan vi sätta ord på
det som händer (Respondent D)

För det finns barn som ännu inte har språket och då kan lärarna vara där och sätta ord
på det som händer enligt respondent D. Genom att lärarna benämner det som händer
i situationen får barnen tillgång till språket.
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5.5.5.5. 3333 FFFFöööörskollrskollrskollrskolläääärarnasrarnasrarnasrarnas orooroorooro vadvadvadvad ggggäääällerllerllerller barnsbarnsbarnsbarns socialasocialasocialasociala kompetenskompetenskompetenskompetens
En oro som respondent A nämner är att samhället idag är väldigt hårt. Respondenten
menar att det förekommer mycket våld och svordomar i både tv och dator.
Respondenten har märkt att barn långt ner i åldrarna kan använda väldigt fula ord.
Respondet D tar upp är när barn sitter mycket framför TV och dator, så sitter de
oftast själva och de får därmed ingen social stimulans från någon när de är hemma.
Ett annat orosmoment som respondent A nämner är att det förekommer mycket stress
i dagens samhälle och hon märker att både barnen och föräldrarna känner sig
stressade. Ett exempel är att föräldrarna inte hinner prata med sina barn

…ibland hör man sådana skräcksamtal att föräldrar pratar med sina barn fyra-fem
minuter om dagen och då är det tillsägelser, det tycker jag är fruktansvärt skrämmande om
det är sant att föräldrarna inte har tid med sina barn (Respondent A)

Respondent A fortsätter prata om att det finns många barn som tillbringar långa
dagar på förskolan. Ett exempel respondenten tar upp är ett barn som är ett och ett
halvt år gammal som kommer till förskolan klockan 9.30 varje dag och går därifrån
klockan 18.30 varje dag, fem dagar i veckan.

”…när man kommer hem då kanske vid sju då somnar man ju när man är ett
och ett halvt år… så när hinner man träffar sina föräldrar då?”

Utifrån detta resonemang så är föräldrarna viktiga för barns sociala uppfostran.
Respondent D tar upp att föräldrarna har en stor del för barns sociala fostran.

Vi har många barn som har utländska föräldrar och det påverkar uppfostran, eftersom barn
kommer från olika kulturer kan fostran se lite olika

Att barnet kan ha bristande social kompetens kan bero på att det finns skillnader i hur
man uppfostrar sitt barn. Det kan att ha göra med föräldrars olika bakgrunder och
kulturer. Föräldrarna kanske har en annan syn än vad förskollärarna har i vad som
definierar ett socialt kompetent barn

5. 3. 1 Bristande verbal kommunikation
Både respondent B och C nämner sen språkutveckling som ett orosmoment. Med det
menas att barnet inte har utvecklat språket i den takt det borde. Barnet kanske inte
får fram det han/hon vill språkligt och minskar dess chans i att få vara med i leken.

Ja det kan ju va språket då..ett språk som man känner att barnet skulle ha just där
(Respondent B)

5.3.2 Leksvårigheter
Samtliga respondenterna nämner att de ser väldigt mycket i barns fria lek i vem som
behöver träna extra på den sociala kompetensen. De ser om barnet klarar sig bra i
samspel med de andra barnen eller inte. Respondent C tar upp ett orosmoment i att
om barnet leker väldigt mycket för sig själv eller inte leker så mycket alls att det inte
gynnar utvecklandet av den sociala kompetensen.

"ett barn som inte leker så mycket, då kanske det gärna sitter mycket och ritar till exempel
eller är väldigt nära en fröken hela tiden".

Detta barn får då inte möjlighet att träna på den sociala biten menar hon på.
Respondent D är inne på samma spår i att det det kan vara barn som inte kan leka
eller vill leka med andra och de tar därmed inga initiativ till kontakt med andra barn.
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De har inga kompisar utan leker hela tiden för sig själva.

Respondent C nämner också om barnet inte vet hur de tar kontakt med andra barn så
kan det blir orosmoment hos lärarna.

…då kan jag ju börja fundera på det…sätta mig och ta reda på…vad är det som händer
egentligen, varför är det så att barnet inte visar upp sig själv…sin personlighet tillräckligt
mycket för de andra barnen… (Respondent C)

Ett annat orosmoment som respondent C nämner är barn som styr väldigt mycket i
leken. Vilket respondenten förklarar med att man hör samma barn hela tiden och att
detta barn försöker hela tiden få sina tankar och funderingar genomförda i leken.

det kan ju vara så att man måste fundera lite på hur man kan hjälpa det barnet då i att lyssna
på sina kompisar (Respondent C)

Orosmoment som har tagits upp gällande leksvårigheter är barn som inte leker, de
leker ensamma och tar inga kontakt med andra barn. Det kan även vara barn som styr
väldigt mycket i leken. Därmed får dessa barn ingen träning på utveckla sociala
färdigheter

5.5.5.5. 4444 FFFFöööörskollrskollrskollrskolläääärarnasrarnasrarnasrarnas arbetearbetearbetearbete medmedmedmed attattattatt hjhjhjhjäääälpalpalpalpa barnbarnbarnbarn somsomsomsom vvvvääääckerckerckercker orooroorooro vadvadvadvad
ggggäääällerllerllerller dendendenden socialasocialasocialasociala kompetensenkompetensenkompetensenkompetensen
Alla respondenter tar upp olika svårigheter barnen kan ha med den sociala
kompetens. Respondent A säger:

…Det kan se olika ut från varje individ i vad de behöver lära sig och vilken hjälp de
behöver…

Barnen kan på olika sätt uppvisa svårigheter i samspelet med andra barn. Det kan
vara barn som inte vet hur man leker med andra barn och de tar inga initiativ till
kontakt med andra barn. En annan faktor de nämner är att barnet inte har ett verbalt
språket ännu. En av respondenterna nämnde att barnen går långa dagar på förskolan
och träffar därmed inte sina föräldrar så ofta. En annan respondent tog upp att
föräldrarna kan uppfostra sina barn på ett annat sätt än vad förskolan gör.
För att hjälpa barnet krävs det att man tar hänsyn till barnets behov och intressen
samt individanpassar den sociala träningen.

om något barn tycker väldigt mycket om hundrar då kan man genom hundarna hitta rätt väg
för att hjälpa barnet. (Respondent A)

Respondent A anser att det är viktigt att barnen får lära sig på sin nivå och att man
utgår ifrån något barnet är intresserad av för att väva in detta intresse i det område
som barnet behöver träna på.
Ett annat sätt som respondent C talar om är att filma barnet i olika situationer för att
se vad som händer. Situationerna kan vara den fria leken eller planerade aktiviteter
och genom att titta på inspelningen kan man se vad barnet behöver träna mera på.
Dessutom nämner respondenten att om man lyssnar på barnet och tittar på barnet så
ser man mycket i vad barnet egentligen behöver för att komma vidare.
Respondent B säger att man får studera och försöka hitta vad det är som är problemet.

och så är det något där man känner att det är någonting men man kan inte riktigt sätta fingret
på vad det är...

I barns fria lek finns det möjlighet observera vad som händer och där får man försöka
hitta vad det egentliga problemet är och vad man kan göra åt det. Ett exempel som
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respondent B nämner är att sen språkutveckling kan vara en bidragande orsak till
barnens bristande samspel och svårighet med att delta i leken. Respondent C nämner
att det är väldigt viktigt att kommunicera med barnen och att föra en dialog med
barnen. Att man tar tillvara på rutinsituationerna och på alla andra tillfällen som ges i
att prata mycket med barnen samt sätta ord på deras känslor vilket kan vara väldigt
utvecklingsstödjande för barnet

att lära barnen använda språket på rätt sätt genom att vara själv en förebild för barnen och
lär barnen hur man använder språket på rätt sätt (Respondent C)

Respondent A säger att de kan gå in i leken när de märker om barnet inte klarar av att
tyda leksignaler eller hur man tar kontakt med andra barn. De visar barnet hur man
kan gå in i leken på ett bra sätt genom både handling och ord. Genom handling att ta
med sig barnet till de andra barnen och genom ord fråga de andra barnen om detta
barn får vara med och leka.

…men då kan jag ta med mig barnet och gå fram till de andra barnen och fråga de andra
barnen om vad de leker för någonting och om Kalle skulle kunna vara med i eran lek och
vilken roll han kan ha…(Respondent A)

Respondent A nämner att vissa barn kan ha svårigheter med turtagning. Då kan de
träna detta genom att spela spel eller leka andra lekar som innefattar turtagning.
Respondent C tar upp ett sätt att lyfta de barn som ännu inte har lekkompetens
genom att sitta tillsammans med detta barn och kommentera det den gör så att de
andra barnen får upp ögonen för detta barn. Därmed gör man barnen nyfikna på
varandra och en lek kan komma igång. Något som även respondent D tar upp att de
arbetar med:

vid planerade aktiviteter brukar vi låta barn som inte umgås med varandra vara tillsammans
i den aktivitet för att på så sätt upptäcka varandra

Att låta barn som inte umgås med varandra kan med lärarnas hjälp upptäcka varandra
genom lärarnas planerade aktiviteter och därmed få nya kompisar.
Både respondent A, B och D nämner att de först diskuterar i arbetslaget hur de ska
lösa det här med som barn som väcker oro vad gäller den sociala kompetensen.

Vi pratar mycket i arbetslaget i hur vi ska göra med barnen, alla är olika och behöver olika
med hjälp (Respondent A)

Där försöker man komma fram till hur man ska stötta och hjälpa detta barn. Har man
gjort allt man kan och inget hjälper tar man kontakt med en specialpedagog för att få
hjälp så att de kan gå vidare. Respondent A nämner att förskoleteamet består av
förskolepsykolog och en specialpedagog med inriktning mot tal och språk och sedan
en mer allmän specialpedagog som har kunskaper inom många olika områden. Man
kan välja att antingen söka anonymt eller berätta vilket barn det gäller. Men först ska
man kontakta föräldrarna innan man tar kontakt med förskoleteamet i att få deras
tillstånd att lämna ut barnets identitet.
Respondent D är den enda som tar upp att med hjälp av föräldrarna kan stötta i
barnens sociala uppfostran.

vissa barn är ensambarn och har lite svårare för det sociala samspelet och är vana att få som
de vill....får de inte som de vill börjar de slåss eller börjar gråta (Respondent D)

Förskolan kan då stötta föräldrar i barnens sociala uppfostran.
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6.6.6.6. DISKUSSIONDISKUSSIONDISKUSSIONDISKUSSION
Vi kommer i det följande att diskutera vad som definierar ett socialt kompetent barn
utifrån vad våra respondenter och litteraturen säger samt ta upp vilka sociala
färdigheter som anses vara typiska för förskolebarn. Därefter kommer vi att diskutera
hur respondenterna arbetar med att utveckla barns sociala kompetens samt hur de
hjälper barn som uppfattas ha bristande social kompetens. Slutligen kommer vi att ta
upp förslag till fortsatt forskning.

6666.... 1111 DefinitionenDefinitionenDefinitionenDefinitionen avavavav ettettettett socialtsocialtsocialtsocialt kompetentkompetentkompetentkompetent barnbarnbarnbarn
Utifrån vad respondenterna och Ogden (2003), Sommer (2005) och Persson (2000)
säger om social kompetens dras slutsatsen att begreppet övergripande handlar om att
kunna ingå i relationer med andra och kunna fungera i grupp med människor och
hantera dessa relationer. När man tittar på vilka sociala färdigheter som ingår i den
sociala kompetensen kan man se att svaren är olika bland våra respondenter och vad
litteraturen säger. Ogden (2003) förklarar att det kan beror på att forskare/författare
som har försökt förklara begreppet att de har olika teoretiska utgångspunkter och att
man tittar på olika saker inom begreppet. Ogden (2003) tar också upp att vad som är
ett socialt kompetent beteende kan varierar beroende på individens ålder, situation
och vem som definierar vad ett socialt kompetent beteende är. Vi hade nog fått lite
annorlunda svar om vi hade bett förskollärarna definierar vad social kompetens hos
en vuxen person är eftersom förväntningar är olika på barn och vuxna.
Ogden (2003) tar upp att det inte finns några typiska färdigheter för en viss ålder i
vad som är lämplig kompetens. I vår studie tar respondenterna upp förmågan att
kunna tyda och förstå leksignaler som ett tecken på social kompetens hos barn. Att
kunna tyda leksignaler innebär enligt våra respondenter att man vet hur man får
tillträde till leken, hur man tar kontakt med andra barn och förstår hur turtagande
fungerar. Det handlar också hur man beter sig mot andra och hur man är en bra
kompis. Det är en kompis som lyssnar, hjälper andra och delar med sig av sina saker.
Liknande resonemang tar Jonsdottir (2007) upp i sin studie där lekfärdigheter ingår i
den sociala kompetens hos barn. Lekfärdigheter i hennes studie handlar om barn som
vet hur man leker med andra barn och barn som vill leka med andra. Det är ett barn
som kan vänta på sin tur och ser till andras välbefinnande samt visar vänlighet och
samarbetsvilja mot andra. Ogden (2003) tar också upp det här med att vänta på sin
tur som en social färdighet och det är något man behöver kunna när man kommer i.
Slutsatsen dras att kunna tyda leksignaler är ett tecken på social kompetens hos
förskolebarn.
Självkännedom är en social färdighet våra respondenter tar upp. Begreppet innebär
att individen känner sig själv och är medveten om sitt eget beteende. Det är en person
som kan sätta gränser i exempelvis att kunna berätta för någon annan hur man vill ha
det och även kunna tala om känslor. Respondenterna tog upp vikten av att använda
ett normalt och vänligt språkbruk och att man inte kan säga vad som helst till någon
för att det får konsekvenser. Våra respondenter nämner att det är viktigt att kunna
säga "nej" på ett vänligt sätt och de som får ett "nej" kan hantera det och inte börjar
slåss. Det handlar om att kontrollera sina känslor när man inte får som man vill. Att
kunna använda ett verbalt språk är en viktigt faktor för att få kontakt med andra
människor och därmed lättare att få tillträde till leken. Jonsdottir (2007) tar upp
kommunikativa färdigheter som ett tecken på social kompetens och med det menas
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att med hjälp av språket kunna hävda sin rätt och hantera motstånd på ett positivt och
inte börja slåss.

Det är bara en av respondenterna som tar upp den icke verbala kommunikationen
som en viktig del i kommunikationen och hon syftar på de barn som ännu inte har ett
utvecklat verbalt språk. Dessa barn kan visa sin sociala kompetens med hjälp av
kroppsspråket genom att visa saker för ett annat barn som inbjudande till lek.
Engdahl (2011) visar i sin studie att barn från ett års ålder visar tecken på social
kompetens genom att använda sig av kroppsspråket. De bjöd in andra barn i leken
genom att använda icke-verbal kommunikation såsom rörelser, gester, ansiktsuttryck
och yttrande. Dessa små barn kunde visa tecken på empati, turtagande och hjälpa
varandra och kunna förhandla i leken. Slutsatsen kan tas att kroppsspråket spelar en
stor roll vid visande av social kompetens och att det är inte bara ett korrekt språkbruk
som behövs utan även ett positivt kroppsspråk.
Samtliga respondenter tar upp empati som en viktig del av den sociala kompetensen.
Empati handlar om att förstå hur andra känner sig och kunna läsa av det. Empati är
en av de sociala färdigheter som Ogden (2003) tar upp som ingår i den sociala
kompetens. Sommer (2005) talar om samvarokompetens som bland annat handlar
om att kunna sätta sig in i någon annans perspektiv.

6.6.6.6. 2222 FFFFöööörskollrskollrskollrskollääääraresraresraresrares arbetearbetearbetearbete medmedmedmed attattattatt utvecklautvecklautvecklautveckla barnsbarnsbarnsbarns socialasocialasocialasociala kompetenskompetenskompetenskompetens
Vi kommer här att diskutera i vad som väcker förskollärarnas oro vad gäller den
sociala kompetensen samt hur de går tillväga för att hjälpa dessa barn som anses har
en bristande social kompetens. Vi kommer även att diskutera hur lärarna arbetar med
att utveckla barns sociala kompetens

6.2.1 Individuella behov
Respondenterna i vår studie nämner att det är individuellt i vad barnet har för
svårigheter och vad de behöver hjälp med i vad gäller den sociala kompetensen. En
av respondenterna tar upp att de utgår ifrån det barnet är intresserad av och vilka
behov de har för att individanpassa den sociala träning. Den reviderade Läroplanen
för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2010) tar upp att förskollärarna ska utgå ifrån
barnens intressen, behov och erfarenheter samt att ta tillvara på barns möjligheter
och kompetenser. För tar man inte tillvara på den mångfald av egenskaper och
färdigheter som finns hos barnen och utgå ifrån det kan det påverkar barns
utvecklande av socialt kompetens negativt (Jonsdottir, 2007). Vi tolkar det som så att
förskollärarna har en stor roll i barns utvecklande av den sociala kompetensen.
I Lpfö98 (Skolverket, 2010) står det också om att barn som behöver mer stöd ska få
detta utifrån deras förutsättningar och behov. Några av våra respondenter tog upp att
de kontaktar specialpedagogen när de behöver hjälp och när de inte kan göra så
mycket mer för barnet.

6.2.2 Lekens betydelse för den sociala kompetensen
Sommer (2005) säger att om man vill studera barns sociala kompetensen så ska man
göra det när barnen leker med varandra. Alla våra respondenter kan se i barns lek i
vad barnet behöver för träning vad gäller den sociala kompetens.
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Barns som uppvisar bristande social kompetens i leken har svårt för att ta kontakt
med andra barn för att starta en lek och de tar inga initiativ till kontakt med andra
barn. De leker mycket för sig själva eller så leker de inte alls så mycket samt att de
inte vet hur turtagande fungerar i leken. Det kan även vara barn som styr väldigt
mycket och driver på leken hela tiden. Barn som ännu inte har verbala språket kan ha
svårigheter att få tillträde till leken. Tullgren (2004) nämner att barn som inte leker
normalt anses ha leksvårigheter och enligt våra respondenter är detta något som
väcker deras oro och något de försöker göra någonting åt.
Enligt det sociokulturella perspektivet utvecklas barn socialt i leken och i samspel
med andra människor (Emilsson, 2003). Barn lär sig mycket genom leken och leken
är bra för deras utveckling inom olika områden (Lillemyr, 2002). Bland annat lär sig
barn social kompetens och kommunikation genom att leka. Även Pramling
Samuelsson och Sheridan(2006) menar att barnet genom leken lär sig att umgås med
andra, visa hänsyn, känna empati och sympati, samt hur man kan visa ilska utan att
slå, eller hur man kan göra för att komma överens. Lpfö98 (Skolverket, 2010)
nämner att förskolan ska utveckla barnens sociala och kommunikativa kompetens
och där betonar de att leken är särskilt viktigt för barns lärande och utveckling. Det
visar sig tydligt att våra respondenter är av den uppfattning att leken sägs kunna
hjälpa barnen att utvecklas socialt. Lärarnas roll är att agera förebilder och vägleda
barnen in i leken genom att lära barnen tyda leksignalerna. men också genom att
hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor och vad de gör i leken.
Tullgren (2004) har visat på att det som blir föremål för styrning i barns lek är
nödvändiga kompetenser att ha i framtiden samt vad som är normalt för barn. Barnen
förväntas leka på ett sätt som anses vara utvecklande. Genom den goda leken
utvecklas social kompetens och andra kompetenser. Barnet regleras bort från det som
anses vara oönskat beteende och styrs mot beteende som uppfattas vara önskvärda
och positiva. Leken används för att lära barnen samhällets normer och värderingar.
Barnen uppmuntras att tala och ge uttryck för sina åsikter, visa känslor samt visa
intresse och förståelse för andra barns känslor. Det Tullgren skriver stämmer väl
överens med det som framkommer i våra intervjuer om hur förskollärare använder
leken som ett verktyg för att hjälpa barnen tillrätta i det sociala samspelet.

6.2.3 Verbal och icke-verbal kommunikation
Utifrån vad respondenterna säger och litteraturen skriver om lekens betydelse för den
sociala kompetensen så ser vi att den har stor betydelse. Det är ett verktyg att
använda sig utav för att främja barns sociala kompetens. Genom att lärarna är
delaktiga i barnens lekar kan barn som uppvisar bristande social kompetens eller
barn som inte har lärt sig de sociala färdigheterna ännu få stöd och hjälp i sin
utveckling till att klara av sociala situationer. Ett annat viktigt område som hör till
den sociala kompetensen är användningen verbal och icke-verbal kommunikation för
att söka kontakt med andra individer. Våra respondenter nämner att de lär barnen att
använda ett lämpligt verbalt språkbruk vilket bland annat innebär att kunna berätta
hur man vill ha det istället för att börja slåss. Bara en av våra respondenter nämner
att det icke-verbala kroppsspråket kan användas för att ta kontakt med andra barn
och det kan visa på social kompetens. Engdahl (2011) har i sin avhandling visat på
att barn som ännu inte har det verbala språket visar sociala kompetens genom att
använda kroppsspråket. Slutsatsen kan tas att förskollärare bör både ge barnen ett
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verbalt språk men samtidigt lära barnen använda icke-verbalt språk på ett lämpligt
sätt. Barn som ännuinte har det verbala språket och använder våld för att uttrycka sig
i sociala situationer så kan förskollärare lära det barnet att använda kroppsspråket på
ett sätt som gynnar det sociala samspelet i stället.

6.2.4 Betydelse av vuxna förebilder
Ogden (2001) menar att alla vuxna i barns närvaro utgör rollmodeller för ett socialt
kompetent beteende eller ett icke-socialt kompetent beteende och att läraren bör
utgöra en förmedlande och vägledande roll i vad som är ett socialt kompetent
beteende, dessutom diskutera kring de sociala färdigheter som krävs i vardagen.
Respondenterna talar om att vara förebilder och att detta är något de ständigt arbetar
med i sin verksamhet, de menar att det sätt på vilket de bemöter barn och vuxna i sitt
dagliga arbete har stort inflytande på barnen. Det handlar inte bara om att tänka på
sitt eget förhållningssätt utan även att göra barnen uppmärksamma på varandra och
hjälpa dem när man ser att något inte går rätt till. Detta gör förskollärarna tex genom
att visa hur man kan göra istället eller ge användbara tips som sedan kan praktiseras
på egen hand och barnen får sedan berätta hur det gick och får respons av den vuxne.
Ogden (2001) nämner att barn lär sig de sociala färdigheterna på samma sätt som de
lär sig läsa och skriva. Vilket innebär användning av metoder där läraren förmedlar
kunskap om färdigheten för att därefter praktisera det de har lärt sig och sedan får
återkoppling på det i hur de har lyckats.
En god anknytning i tidig ålder har betydelse för barns utvecklande av social
kompetens (Broberg m.fl. 2006). Författarna har visat att trygga barn har lättare för
att ta kontakt med andra barn och vuxna i sin omgivning och har därmed lättare för
att leka med andra barn. Otrygga barn har svårare att ta kontakt med andra barn och
de leker inte så mycket med andra utan leker mest för sig själva (a.a.) Inga av våra
respondenter reflekterade över att barns trygghet har betydelse för den sociala
kompetensen och de själva har en stor roll i att förmedla trygghet till barnen.

6.6.6.6. 3333 FFFFöööörslagrslagrslagrslag tilltilltilltill fortsattfortsattfortsattfortsatt forskningforskningforskningforskning
Det vore intressant att utveckla denna studie vidare i att observera hur lärarna vi
intervjuade arbetar med barns sociala kompetens. Hade de svar vi fått från
förskollärarna i hur de arbetar med barn sociala kompetens stämt överens med hur de
arbetar i praktiken.
Nya frågor har uppkommit under arbetets gång som skulle vara intressanta att
studera närmare vad rör barns sociala kompetens. Det skulle vara intressant att
studera förskollärarnas uppfattningar om det finns några skillnader bland pojkar och
flickor när de beskriver ett socialt kompetent barn. En annan frågeställning som hade
varit intressant är om det finns skillnader i föräldrars och lärares beskrivning av ett
socialt kompetent barn.
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BILAGABILAGABILAGABILAGA1111
IntervjufrIntervjufrIntervjufrIntervjufråååågorgorgorgor
• Berätta vad du ser som din uppgift som förskollärare?

• Vad ska barn få möjlighet att lära sig under sin tid på förskolan?

• Vilka färdigheter anser du att ett socialt kompetent barn har?

• Hur uppfattar ni att ett barn är socialt kompetent?

• Hur arbetar ni för att utveckla barns sociala kompetens?

• Arbetar ni aktivt utefter någon särskild metod eller liknande för att utveckla barns
sociala kompetens?

• Vad väcker din oro gällande ett barns sociala kompetens?

• Hur hjälper ni ett barn som anses brista i sin sociala kompetens?


