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ABSTRAKT 
 

Syftet var att synliggöra förskollärares erfarenheter av att stödja barns sociala utveckling 

i förskolan. Mer specifikt syftade studien till att beskriva förskollärarnas tankar kring 

användningen av olika strategier och arbetssätt för att möta varje barn och stödja varje 

barns utveckling av samvarokompetens som här ses som en del av barns sociala 

utveckling. Begreppet samvarokompetens innefattar sociala förmågor som att kunna 

vara delaktig i förskolans vardag, kunna ta och ge plats i lek och samspel med andra 

samt kunna ge uttryck för sin egen vilja och samtidigt vara lyhörd för andra (Sommer, 

2005a). I bakgrunden belystes även teorier och forskning kring lek och samspel samt 

enligt forskning lyckade strategier för att främja social utveckling hos barn. 

Samspelsvårigheter kan enligt Kadesjö (2010) ses som en riskfaktor hos barn och verka 

negativt på barnets fortsatta utveckling och skapa problem och svårigheter senare i livet. 

Därför är det viktigt att uppmärksamma samspelsproblem redan i förskolan och arbeta 

med att främja god social utveckling hos alla barn.  

För att genomföra undersökningen gjordes kvalitativa intervjuer med sex olika 

förskollärare på olika förskolor. I resultatet beskrev förskollärarna att en bra värdegrund 

och ett bra förhållningssätt hos pedagogen där den vuxne är engagerad och närvarande 

både mentalt och fysiskt är betydelsefullt i arbetet med barns samvarokompetens. 

Informanterna betonade även att tydliga regler, en struktur i vardagen och att dela in 

barnen i mindre grupper är a och o i arbetet med att skapa ett gott socialt klimat i 

barngruppen där varje barns sociala utveckling får ta plats. 
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1 INTRODUKTION 
 

Vid de tillfällen jag varit ute i verksamheten och antingen gjort verksamhetsförlagd 

utbildning eller arbetat så har jag mött barn som uppvisat svårigheter i sitt samspel 

med andra. Det kan vara barn som har svårt att visa andra hänsyn och använder sig 

av ett utagerande beteende för att få sina villkor igenom. Det kan även vara barn som 

inte vågar ta någon plats i gruppen och därför är tysta och ses utanför lek och 

umgänge.  

I dagens samhälle ställs krav på god social kompetens menar Pramling Samuelsson 

& Sheridan (2010). Grunden för social kompetens läggs tidigt i barndomen och 

förskolan blir en arena där barn får öva på sin sociala förmåga. Barn som visar på 

svårigheter i sitt samspel med andra får svårt att leka och hamnar lätt utanför. Därför 

behöver pedagoger ge barnet stöd och hjälpa barnet att samspela på ett bra sätt (a.a.).  

Samspelsvårigheter kan enligt Kadesjö (2010) ses som en riskfaktor för barns hela 

utveckling och skapa sociala problem och svårigheter längre fram i livet. I och med 

att sociala förmågor grundläggs tidigt och att dålig social förmåga kan ses som en 

riskfaktor blir det viktigt med tidiga insatser för att stödja dessa barn och hjälpa de 

att utvecklas socialt menar Brown, Odom & Conroy (2001) och Coplan & Arbeau 

(2008). Detta gör det intressant att studera hur förskollärare uppfattar barns sociala 

förmågor och vilka erfarenheter de har av att arbeta med barns sociala utveckling. 

Det kan även tänkas uppstå ett dilemma hos pedagogen när denne ska bejaka barns 

olikheter samtidigt som det finns en norm kring socialt accepterat beteende som 

pedagogen måste förhålla sig till. Får barnet vara som det är eller ska det formas efter 

en universell form? Utifrån dessa tankar växte syftet att synliggöra förskollärares 

erfarenheter av att arbeta med barns sociala utveckling fram.  
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2 BAKGRUND 
 

I bakgrunden presenteras först teorier och forskning kring samspel och lek och deras 

betydelse för utvecklingen av social kompetens. Vidare beskrivs begreppet 

samvarokompetens och Sommers (2005b) fyra beteendemönster rörande 

samvarokompetens hos barn. Bakgrunden belyser även barnsyn och vuxnas 

bemötande gentemot barn och avslutas med att visa på enligt forskning lyckade 

pedagogiska strategier i arbetet med barns sociala utveckling.  

 

2.1 Lek och samspel 

Barn måste utveckla en mängd olika kompetenser och kunna ta till sig kunskaper av 

olika slag. Dagens samhälle ställer stora krav på kommunikativ och social kompetens 

menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2006). Initiativ-, problemlösnings- och 

samarbetsförmåga, är tillsammans med ansvarsförmåga, kreativitet och flexibilitet 

viktiga förmågor att förvärva i barndomen för att kunna möta framtidens samhälle. 

Barn som möts av respekt och vuxna som stödjer, möter och utmanar i ett 

meningsfullt samspel har lättare att tillägna sig dessa färdigheter. 

Förskolan är barns största forum för socialt samspel med andra barn och vuxna. I 

samspelet med andra barn utvecklas sociala färdigheter så som kommunikation, 

empati och förmågan att förstå andras behov menar Williams (2003). Williams 

forskning kring barns sociala utveckling går i linje med Vygotskijs (1978) 

sociokulturella utvecklingsteori som menar att barns förmåga till sociala relationer 

och verbal kommunikation tillsammans med handling är starka faktorer för 

utvecklingen av barns kognitiva, emotionella och sociala färdigheter.  

Leken är för barn en stor arena för utvecklande sociala samspel.  Zajac och Hartups 

granskning (1997)  av 13 studier visar att barns samspel med vänner är i högre grad 

gynnsamt för den kognitiva, sociala och emotionella utvecklingen än ett samspel 

med någon de inte är vän med. Jonsdottir (2007) menar att barn samspelar fritt och 

livligt under den fria leken i förskolan men att ett visst samspelsmönster kan 

urskiljas.  Barnen är selektiva i sitt sätt att välja lekkamrat och leker mer med vissa 

barn än med andra. Barn som leker bra tillsammans dras till varandra (a.a.) vilket 

enligt Zajac och Hartup (1997) då skulle vara gynnade för barnens hela utveckling.  

Barn vill upptäcka, leka och lära tillsammans eftersom det är meningsfullt att få dela 

sin värld med andra menar Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000). 

Författarna menar även att det är varje barns rättighet att få leka och att få hjälp att 

leka om barnet inte klarar det på egen hand. Lek tillsammans med barn ställer andra 

villkor på barnen än lek med vuxna. En del barn kan därför behöva hjälp och stöd att 

leka med andra barn. 

Både Folkman & Svedin (2003) och Johansson & Pramling Samuelsson (2007) 

beskriver att i barns lek med varandra gäller det att kunna veta när det är på allvar 

och när det är på lek samt att kunna samsas, dela med sig och komma överens om 

vad och hur leken ska lekas. Leken omdefinieras hela tiden och för barnet gäller det 

att förstå och tillämpa det som kallas sociala lekregler. Dessa går ut på turtagning, 

ömsesidighet och samförstånd. Leken blir då en arena för att lära och utveckla sin 

kommunikativa kompetens.  
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Barnet måste ha förmåga att kunna se sammanhang i sin vardag som sedan kan 

återspeglas i leken menar Folkman & Svedin (2003).   Barnet måste också våga vara 

den som tar utrymme i leken men även vara den som ger andra utrymme. För att 

kunna ingå i det lustfyllda och utvecklande samspelet som leken innebär måste 

barnet vilja dela sina tankar och upplevelser och våga tro på att det har något att 

tillföra. 

Kadesjö (2010) beskriver att barn som uppvisar brister i sitt samspel får svårt att leka 

med andra och skaffa sig långvariga kamratrelationer. De har svårt att se och hantera 

sociala gränser och upplevs av andra som självupptagna och ovilliga att tillmötesgå 

andras önskningar eller se till andras välbefinnande. Dålig social samspelsförmåga 

kan enligt Kadesjö (2010) ses som en riskfaktor och kan verka negativt på barns 

fortsatta utveckling och leda till problem senare i livet. Det är i lekens samspel som 

grunderna i utvecklingen av social kompetens läggs (Folkman & Svedin, 2003). 

Sommer (2005a) beskriver barns sociala kompetens i termen samvarokompetens. 

 

2.2 Samvarokompetens 

Sommer (2005a) definierar begreppet samvarokompetens som  

 

förmågan att både kunna ingå i förhållanden med andra och ta hänsyn till deras perspektiv 

och önskningar, och samtidigt markera sig själv som person-det vill säga att både ha ”socialt 

gehör” och förmåga att individuellt prägla sociala situationer (a.a. s.129). 

 

Det innebär att kunna behärska balansgången mellan att hävda sig själv och sin 

individualitet i samspelet med andra samtidigt som stor hänsyn tas till övriga 

deltagare i samspelet. Genom att vara aktiva deltagare i sociala samspel med andra 

bidrar barn med sina handlingar, tidigare sociala erfarenheter och sina tolkningar till 

sin egen sociala utveckling och integrering. Genom att få ta del av andra barns 

åsikter och dela upplevelser med andra samtidigt som barnet ger uttryck för sig själv 

förändras barnet i sig själv. I samspel med andra övas de flesta barn kontinuerligt i 

samvaroteknik och utvecklar undan för undan förmågan att uppfatta de olika 

nyanserna i den verbala och icke verbala sociala dialog som försiggår barn emellan 

(Sommer, 2005a, Sommer 2005b).  

Alla barn har kommit olika långt i sin utveckling av samvarokompetens och 

använder sig av olika strategier i sitt samspel med andra. Sommer (2005b) urskiljer 

fyra olika sätt eller mönster för samspel som barn använder sig av i samspel med 

andra barn. Ett barn kan ingå i flera olika samspelsmönster under en dag på förskolan 

beroende på vem det samspelar med och hur situationen ser ut. Det går därför inte 

säga att ett barn är samvarokompetent utan att barnet kan visa på ett 

samvarokompetent beteende i en situation men kanske inte i en annan. De barn som 

ofta ingår i samma slags beteendemönster i sina sociala relationer till andra riskerar 

att utveckla ett rutiniserat förhållningssätt i sin samvaro med andra. De fyra 

samspelsmönstren är samvarokompetenta mönster, självartikulerande mönster, 

konformitetsmönster och sociala isoleringsmönster (a.a.). I följande avsnitt kommer 

vart och ett av beteendemönstren att beskrivas.  
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2.2.1 Samvarokompetent mönster 

De barn som använder sig av ett samvarokomptent mönster har ett starkt utvecklat 

socialt gehör och kan förstå och införliva andras önskemål med sina egna. De står 

gärna en kort stund utanför leken en bit bort för att läsa av samspelet för att sedan på 

ett väl avvägt sätt hitta sin väg in i leken (Sommer, 2005b). Det gäller att hitta rätt 

”entrébiljett” in i leken för att bli accepterad av de övriga. Genom relevant 

avkodning och läsning av lekens regler och deltagarnas roller kan barnet med hjälp 

av sina egna tidigare erfarenheter hitta en öppning och väg in i leken. Fungerar det 

inte första gången byter barnet, med samvarokompetent mönster, strategi och hittar 

en annan väg in. Barn med samvarokompetent mönster har en tydlig position i 

gruppen och är bra på att vara medlare och konfliktlösare samt är den som kommer 

med nya förslag som hela tiden utvecklar och för leken framåt (a.a).  

 

2.2.2 Självartikulerande mönster 

Sommer (2005b) beskriver att vissa barn har större behov av självartikulering än 

andra barn och nästan alla har då och då ett större behov av att bli sedda och hörda. 

Om det sker inom vissa gränser så uppfattas det idag som något positivt att synas och 

höras. Barn som ofta uppehåller sig i ett självartikulerande mönster markerar starkt 

sina egna intressen och intentioner och har svårt att uppfatta och följa andra barns 

önskningar. En del markerar sig själva genom att visa på sitt mod och styrka inför 

andra. Slagsmål och tuffa tag är vanligt samtidigt som den egna svagheten inte får 

visas genom att t. ex börja gråta. Ett annat sätt att markera sig själv och skaffa sig en 

hög position i gruppen är att utöva makt över andra (a.a.). Forskarna Nordahl, Sörlie, 

Manger och Tveit (2007) beskriver barn som uppvisar detta beteendemönster som 

rastlösa, stökiga och som ofta stör och förstör för andra samt visar på ett både verbalt 

och fysiskt utagerande beteende.  

 

2.2.3 Konformitetsmönster 

Konformitetsmönstret kan ofta ses i sammanhang där barn uppvisar ett 

självartikulerande mönster. Barn som uppvisar ett konformitetsmönster gör för det 

mesta inget större kall på sina egna intentioner utan följer andra barns avsikter och 

anpassar sig efter vad andra vill och andras uppsatta sociala regler. De tar den roll de 

blir tilldelade, rättar in sig i ledet och tillåter sig domineras av andra. Många gånger 

är det en medveten strategi från barnets sida för att få delta i leken. Dessa barn håller 

låg profil och riskerar att bli anonyma och försvinna i mängden. De passerar lätt 

obemärkt för de vuxna (Sommer, 2005b). 

 

2.2.4 Sociala isoleringsmönster 

Barn som uppvisar ett socialt isoleringsmönster ägnar enligt Sommer (2005b) väldigt 

lite uppmärksamhet åt andra barns förehavanden och gör inga större åberop på egna 

intentioner. De gånger de aktivt markerar sig själv är vid avvisande av andra barns 

kontaktförsök. De utsätts förvisso av få kontaktförsök av andra barn och ses främst 

isolerade från barngruppen. Barn som uppvisar ett socialt isoleringsmönster vill inte 

ha eller har inte förmågan att klara av ett samspel med andra under längre tid och 
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utvecklar därför aktiva strategier för att undvika social samvaro med andra barn. Det 

kan sägas att de ingår i ett dialektiskt förhållande gentemot de andra barnen i 

gruppen. Andra barn negligerar dem och tar sällan kontakt och barnet själv avvisar 

aktivt de få kontaktförsök som görs (Sommer, 2005b).  

Folkman (1998) beskriver barn som uppvisar ett tyst och inåtvänt beteende som barn 

som har utvecklat en inåtgående överlevnadsstrategi. Det kan vara strukturlöshet i 

vardagen och oförutsägbarhet i tillvaron, övergrepp eller att inte bli sedd och få 

gensvar på den individ man är som skapar den stress som i sin tur utlöser en 

överlevnadsstrategi hos barnet. Det kan även vara en biologisk oförmåga att förstå 

sin omvärld och kunna sortera och tolka sina intryck som gör att barnet väljer ett 

inåtvänt beteende som överlevnadsstrategi. Forskarna Nordahl, m.fl. (2007) 

beskriver dessa barn i termer av barn med internaliserat eller inagerande beteende 

vilket uttrycks i en form av social isolering.  

 

2.3 Barnsyn och bemötande 

Det som läggs i våra värderingar kring hur ett barn är eller bör vara är det som kan 

kallas vår barnsyn. Sommer (2005a) menar att det är lätt att tro att vi ser barnet som 

det är men våra tolkningar av barnet och dess beteende filtreras alltid genom våra 

föreställningar kring hur ett barn bör vara. Dessa föreställningar eller värderingar har 

vi tillförskaffat oss på olika sätt främst genom personliga erfarenheter från vår egen 

barndom eller erfarenheter av våra egna eller andras barn. Genom lärarutbildningen 

skaffar sig pedagogen ytterligare åsikter, attityder och olika sätt att se på barn. 

Tillsammans blir detta det filter genom vilket vi ser barnen. I och med att 

psykologisk och pedagogisk kunskap hela tiden förändras och utvecklas måste även 

vår barnsyn och våra filter uppdateras(a.a.). Vårt sätt att bemöta och förhålla oss till 

barnen i förskolan hänger samman med den barnsyn vi har menar Åberg och Lenz 

Taguchi (2005). Vi har alla en barnsyn även om vi inte är medvetna om hur vår 

barnsyn ser ut. Eftersom det kompetenta barnet är den barnsyn som präglar 

läroplanen så måste vi också bemöta barnet så att det får möjlighet att visa sina 

kompetenser (a.a.). 

Genom att pedagogen ser barnet och uppmärksammar dess intresse på ett positivt 

och stimulerande sätt känner barnet sig kompetent (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2006). Självförtroende och identitetsutveckling stärks när barnet erfar att 

andra, speciellt då en vuxen, uppmärksammar och uppmuntrar det som barnet gör. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006)  menar vidare att samtidigt som barnet 

utvecklas psykologiskt, socialt och kulturellt så erövrar det världen och tvärtom, 

genom att barnet erövrar världen så utvecklas det som person.  

Att se barnet som kompetent handlar också om att bemöta barnet som ett subjekt, en 

medskapare av sin egen utveckling och inte som ett objekt eller kärl som pedagogen 

ska fylla på med kunskap och färdigheter (Juul & Jensen, 2002). För att kunna det 

måste pedagogen se det enskilda barnet. Det innebär att också kunna se orsaken 

bakom ett visst beteende vilket ställer vissa krav på pedagogen menar Juul och 

Jensen (2002). Författarna beskriver att relationskompetens är en viktig förmåga hos 

pedagogen för att kunna möta alla barn i barngruppen på ett bra sätt. 

Relationskompetens beskrivs hos den professionelle pedagogen som förmågan att se 

det enskilda barnet och anpassa sitt eget beteende efter barnets villkor utan att 
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frånsäga sig ledarskapet samtidigt som pedagogen är äkta och närvarande i mötet 

med barnet.  

 

2.4 Pedagogiska strategier och arbetssätt 

Brown, Odom och Conroy (2001) som har forskat kring olika strategier för att 

utveckla barns sociala kompetens beskriver i sin studie betydelsen av tidiga insatser 

hos barn med samspelsvårigheter eftersom social förmåga utvecklas redan i början 

av barndomen. Forskarna Coplan och Arbeau (2008) som studerat barn med 

samspelsvårigheter instämmer i resonemanget om vikten av tidiga insatser för barn 

som behöver stöd i sin sociala utveckling för att undvika problem och 

missanpassning senare i livet. 

Resultatet av Coplan och Arbeaus forskning (2008) visar att pedagoger kände sig 

osäkra på hur de skulle bemöta tysta barn och använde sig av mer diffusa strategier 

för att stödja dem till skillnad mot barn som är aktiva och pratar mycket. De 

strategier som ändå användes gick ut på att använda kamraterna i gruppen för att 

initiera samspel med de mer tysta barnen. Att arbeta för att skapa fler samspel och 

rikare samspel för de tysta barnen visade sig vara en lyckad strategi för att utveckla 

deras sociala och kommunikativa förmåga (a.a.). Hemmeter, Ostrosky och Corso 

(2011) talar om betydelsen av en närvarande pedagog som hela tiden finns till hands 

och kan stötta det tysta barnet i sociala situationer det inte behärskar själv.  

Vad det gäller de aktiva barnen som ansågs stökiga och störde ordningen i gruppen 

menade pedagogerna i Coplan och Arbeus studie (2008) att de ingrep direkt för att 

avstyra och att de då använde sig av kraftfulla strategier som att ge bestraffning av 

något slag eller att barnet skulle gottgöra för sitt uppträdande. Sådan strategi 

användes tillsammans med strategier som gick ut på att förstärka goda egenskaper 

och använda kamrater som goda förebilder. Dessa strategier förespråkar även 

Hemmeter, Ostrosky och Corso (2011) tillsammans med tydliga rutiner så att barnen 

hela tiden vet vad de ska göra, när de ska göra det och vad som förväntas av dem. I 

Pallas (2011) avhandling framkom att gemensamma regler är viktigt och likaså att 

förklara varför regeln finns till för barnen. Genom att förstå varför vissa saker inte är 

tillåtna är det lättare för barnen att acceptera och följa reglerna. En gemensam 

värdegrund och värdegrundsarbete inom barngruppen gynnar önskvärda beteenden 

hos barnen (a.a.).  

I sin doktorsavhandling beskriver Palla (2011) flera strategier för att stödja barn som 

uppvisar svårigheter i sitt samspel med andra. Hon menar att det finns en poäng med 

att inte låta barnets beteende få så stort fokus utan att istället ändra förutsättningarna 

för situationen så att beteende inte blir så märkbart. På så sätt skapas större chanser 

för barnet att inneslutas i den sociala gemenskapen bland barnen. För att lyckas krävs 

det att lära känna barnen och kunna se det individuella barnet och dess behov för att 

anpassa strategier utifrån barnet. Ibland kan storsamlingar ses som ett mål hos många 

pedagoger menar Palla (2011). Får pedagogen med sig alla barnen på en gång så är 

det en lyckad samling. Andra pedagoger arbetar mer efter barnens förutsättningar 

och håller samlingar på andra sätt t.ex. i mindre grupper, stående samlingar eller 

samling utomhus (a.a.).  

Palla (2011) beskriver ytterligare en poäng med att vara närvarande som pedagog. 

Med sin kropp kan pedagogen styra barnen. Antingen verbalt eller med kroppspråk 

och utstrålning kan pedagogen signalera vad som är berömvärt beteende eller inte. 
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En närvarande pedagog kan se i ögonen på ett barn när det är något på gång och 

redan då agera förebyggande. Milda tillrättavisningar i en lugn ton är bättre än en 

sträng och handgriplig tillrättavisning och beröm för bra handlande gör att barnet 

lättare införlivar acceptabelt beteende. Genom att vara nära kroppsligt kan 

pedagogen ledsaga barnet i situationer det inte behärskar själv vilket är ett bättre 

alternativ än en utpekande bestraffning (a.a.).   

Även Folkman (1998) har tittat på hur pedagoger kan hjälpa barn som behöver stöd i 

sin sociala utveckling. Hon menar att det är viktigt att skapa tillit hos barnen så att de 

kan känna förtroende för de vuxna och en trygghet på förskolan. Tillit skapas genom 

långvariga relationer präglat av omsorg om barnet och genom tydliga rutiner och en 

struktur för dagen. För barnet innebär det även att hitta sin lekfullhet och våga leka 

(a.a.).  

Pedagoger ska även arbeta med att stärka barnets självkänsla för att barnet ska hitta 

sig själv och utveckla en jag-identitet (Folkman, 1998). Genom att bejaka barnet som 

det är, berömma och uppmuntra kan pedagogen stärka barnets självkänsla. Barn som 

har svårt med socialt samspel behöver hjälp att utveckla sin känsla för ömsesidighet. 

För försiktiga barn kan det handla om att bli medveten om andra barn men även att 

våga visa vem det själv är. För att stödja barnet kan pedagogen initiera ett samspel 

med barnet och känna in dess känslor. Att dela barnets känslor är intimt och skapar 

empati som är en början till ömsesidighet. För det aktiva och utagerande barnet 

handlar det i princip om samma saker, att känna in barnet, se ur barnets perspektiv 

och dela dess känslor. Det kan även handla om att få barnet att förstå turtagning i ett 

samspel (a.a). 

Williams (2001) har studerat hur barn socialiserars med hjälp av varandra och de 

samspel de ingår i. Barn lär sig både genom att delta i aktiviteten och genom att vara 

utanför och observera. Sociala färdigheter lärs många gånger in genom att imitera ett 

beteende. Barn vill vara som andra barn och vara en del av gruppen vilket blir 

mycket lättare om de förstår och tillämpar de regler och ramar som finns för den lek 

eller sammanhang de vill ingå i. Palla (2011) beskriver hur vuxna kan fungera som 

ett viktigt stöd i leken för de barn som inte lyckas leka bra tillsammans med andra. 

En medlekande pedagog kan försiktigt styra barnets beteende genom att själv visa 

hur ett deltagande i leken kan ske. Den vuxne blir den som lockar, medlar och 

uppmuntrar barnet till lek. Så småningom införlivas lekstrategierna hos barnet och 

det anammar beteendet. När leken fungerar bra kan den vuxne ta ett steg tillbaka.  

I sin studie beskriver Williams (2001) att det oftast är lärarna som sätter upp reglerna 

för samvaron i förskolan. Regler som kan röra både praktiska saker som att inte stå 

på stolen för att inte riskera att falla ner och slå sig. Det rör även många gånger 

sociala värden som t. ex att ingen får slåss, att turtagning tillämpas när fler vill leka 

med samma sak, att inte säga fula ord utan tala vänligt till varandra. Dessa regler tas 

sedan över av barnen och det är inte alltid pedagogerna som påpekar vad som är rätt 

beteende utan många gånger är det barnen själva som visar och lär varandra rätt 

beteende i situationen det gäller. Williams (2001) styrker i sin studie Corsaro (1988) 

som menar att klara förhållningsregler för vad som är okej tillsammans med 

förskolans tydliga rutiner för dagens aktiviteter som samling, fri lek, måltid och gör 

att barnen lär och lär sig av varandra adekvat beteende för samspel. Barnen 

socialiserar varandra mer än de lär sig av vuxna (a.a.).  

Även Palla (2011) beskriver förskolans indelade dagsrytm och rutiner som 

disciplinerande för barnen. Genom att alltid göra vissa saker på ett accepterat och 
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önskvärt sätt i bestämda rum och i en särskild följd skapas trygghet och ordning. 

Styrning av barnens beteende skapas genom att vissa saker är tillåtna på vissa ställen 

men inte på andra. Material och miljöns utformning talar om vilken aktivitet som 

sker var (a.a.).  

 

 

2.5 Sammanfattning 

Bakgrunden har belyst hur barn utvecklar sin sociala förmåga i lek och samspel med 

andra barn och vuxna. Social utveckling grundläggs enligt Pramling Samuelsson & 

Sheridan (2006) och Folkman & Svedin (2003) tidigt i barndomen och svårigheter 

med socialt samspel kan ses som en riskfaktor och verka negativt på ett barns hela 

utveckling menar Kadesjö (2010). Samvarokompetens beskrivs som en social 

förmåga som innebär att kunna fungera bra i sociala sammanhang och samtidigt 

kunna ta plats men även ge andra plats (Sommer, 2005a). För att stärka barns sociala 

utveckling krävs en närvarande pedagog (Palla, 2011) som ser varje barn som 

kompetent (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006 och Juul & Jensen, 2002) och 

som genom positiv uppmärksamhet stärker barnets självkänsla (Folkman, 1998). 

Genom att ha tydliga regler och rutiner på förskolan socialiserar barnen varandra och 

hjälper till att upprätthålla de förhållningsregler som finns (Williams, 2001, Corsaro, 

1988 och Palla, 2011). 
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3 SYFTE 
 

Syftet är att synliggöra förskollärares erfarenheter av att stödja barns sociala 

utveckling i förskolan. Mer specifikt syftar studien till att beskriva förskollärarnas 

tankar kring användningen av olika strategier och arbetssätt för att möta varje barn 

och stödja varje barns utveckling av samvarokompetens som här ses som en del av 

barns sociala utveckling.  

 

3.1 Frågeställningar 

För att kunna belysa syftet utformades tre frågeställningar som utgick ifrån förskolan 

som pedagogisk verksamhet.  

 

 På vilka olika sätt visar barnen sin samvarokompetens, enligt förskollärarnas 

beskrivning? 

 

 Hur beskriver förskollärare att de hanterar olika situationer för att stödja 

barns utveckling av samvarokompetens? 

 

 Vilka förebyggande strategier eller rutiner beskriver förskollärarna att de 

använder för att skapa ett bra socialt klimat i gruppen? 
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4 METOD 
Syftet är att synliggöra förskollärares erfarenheter av att stödja barns sociala 

utveckling i förskolan. Mer specifikt syftar studien till att beskriva förskollärarnas 

tankar kring användningen av olika strategier och arbetssätt för att möta varje barn 

och stödja varje barns utveckling av samvarokompetens som här ses som en del av 

barns sociala utveckling. 

Under detta avsnitt kommer det redogöras för studiens tillvägagångssätt. Beskrivning 

sker av vald metod, vilket urval av informanter som gjordes och hur själva 

undersökningen gick till. Avsnittet avslutas med etiska överväganden och en kort 

metoddiskussion.  

 

4.1 Undersökningsmetod 

Studiens syfte är att undersöka förskollärares erfarenheter av barns sociala 

utveckling. Valet föll på att använda kvalitativa intervjuer i undersökningen då det 

passade studiens syfte bäst. I en kvalitativ intervju ställs frågor till ett begränsat urval 

av informanter och intervjuaren har möjlighet att gå på djupet i sina frågor och få 

utförliga svar med informanternas egna ord. Syftet är att tolka och förstå sina resultat 

inte att kunna göra generaliseringar eller förutsägelser (Lantz, 2007, Stukat, 2011).  

Intervjun kan vara av olika karaktär. Här valdes att använda en halvstrukturerad 

intervjuform (Lantz, 2007) med ett antal frågeområden som berörde olika teman. Till 

varje frågeområde hörde sedan några bestämda frågor. Denna intervjuform användes 

för att söka information om förskollärares erfarenheter av vissa situationer i 

förskolan. Det var då nödvändigt att ha relativt strukturerade frågor men även ge 

informanten möjlighet att delge sin egen uppfattning.  

 

4.2 Undersökningsgrupp 

Urvalet skedde enligt så kallad bekvämlighetsurval som är en form av strategiskt 

urval där forskaren utifrån vissa bestämda kriterier helt enkelt väljer de informanter 

som är tillgängliga (Stukat, 2011). 

Vissa kriterier fastställdes för att begränsa urvalet något. Kriterierna var följande. 

Informanten skulle vara utbildad förskollärare med minst fyra års yrkeserfarenhet. 

Kravet på utbildning ställdes för att få informanter som på ett mer medvetet sätt 

under sin utbildning reflekterat över sitt förhållningssätt gentemot barn. 

Erfarenhetskravet ställdes för att få informanter med förhoppningsvis god kännedom 

om sitt eget agerande i olika situationer. Vidare önskades att informanten arbetade på 

en avdelning med barn i åldern 3-5 år därför att barn i den åldern har kommit längre i 

sin utveckling av samvarokompetens jämfört med 1-2 åringar. 

För att få informanter till undersökningen kontaktades några avdelningar på olika 

förskolor per telefon. En presentation av undersökaren och den föreliggande 

undersökningen gjordes och en förfrågan om deltagande av en pedagog utifrån 

kriterierna utgick. En del tackade ja direkt, andra bad att få fundera och diskutera 

med kollegorna. Samtliga kontaktades igen någon dag senare. Förskollärarna på en 

avdelning avböjde deltagande men hade istället hört med avdelningen bredvid där 

det fanns en förskollärare som ville delta. En förskola tackade helt nej därför 
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genomfördes två intervjuer med två olika förskollärare på en och samma förskola 

men dock på olika avdelningar.  

 

4.3 Undersökningsinstrument 

En intervjuguide utformades (se bilaga 1) utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Intervjuguiden inleder med en neutral fråga där informanten ombeds berätta lite 

kring sitt yrkesliv. Enligt Lantz (2007) är det bra att starta med frågor som är lätta att 

svara på. Den intervjuade känner sig då mer bekväm och avslappnad i situationen. 

Vidare utformades tre huvudfrågor som var och en bygger på studiens tre 

frågeställningar. För att få en bredare bild utformades fyra kategorier som speglar 

olika förekommande aktiviteter under en förskoledag. Huvudfrågorna ställdes till 

varje kategori.  Under intervjutillfällena tillkom följdfrågor för att få informanterna 

att utveckla sina svar.  

 

4.4 Genomförande 

Efter att intervjuguiden utformats genomfördes en pilotstudie i form av en 

provintervju med en verksam förskollärare. Intervjun utföll väl och tiden för 

intervjun upplevdes rimlig därför gjordes bara en mindre ändring i intervjuguiden.  

Efter den första telefonkontakten mailades de utvalda förskoleavdelningarna ett 

missivbrev (se bilaga 2) där studien och dess syfte beskrevs samt en förfrågan om att 

delta genom att låta sig intervjuas under en timme. I brevet informerades om att det 

var frivilligt att delta och att informanten när som helst kunde välja att avbryta. I 

brevet gjordes förskollärarna även uppmärksamma på att de skulle vara helt 

anonyma i den slutliga texten och att deras intervjusvar kommer att behandlas 

konfidentiellt samt att det material som samlas in enbart kommer att användas till 

denna studie. Även kontaktinformation till undersökaren och dennes handledare 

uppgavs ifall eventuella frågor skulle uppstå.  

Brevet följdes upp med ett telefonsamtal någon dag efter. När medgivande till 

intervjun getts bestämdes tid och plats för intervjutillfälle. Lantz (2004) beskriver 

vikten av att välja en intervjuplats där informanten kan känna sig trygg och 

avslappnad och som är fri från störande moment. Även tidsaspekten ska tas hänsyn 

till och det är viktigt att hålla sig inom den tidsram som angetts för intervjun för att 

undvika att vare sig intervjuaren eller informanten ska känna sig stressad.  

Intervjuerna ägde rum på respektive förskola i ett avskilt rum där det utlovades 

ostördhet. För att fånga allt som sades under intervjun användes ljudupptagning och 

allt material sparades för att senare transkriberas. En av informanterna ville inte att 

intervjun skulle bandas därför är en intervju genomförd genom att endast papper och 

penna användes för att anteckna det som sades. Sex förskollärare intervjuades och 

varje intervju tog mellan 45-60 minuter förutom den som inte bandades, den tog ca 

75 minuter. Sammanlagt blev det insamlade materialet 5 timmar och 57 minuter 

långt.  
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4.5 Bearbetning och analys 

De inspelade intervjuerna transkriberades på dator direkt efter genomförd intervju för 

att göra materialet mer lätthanterligt och redan där kunna påbörja en analys. Att börja 

bearbeta materialet direkt innan all data är insamlat är en fördel enligt Patel och 

Davidsson (2003)  eftersom en tidig analys av materialet kan ge nya tankar och idéer 

kring fortsättningen av studien. När allt materialet var insamlat och transkriberat 

lästes det igenom två gånger för att en känsla för innehållet skulle skapas. Genom att 

utgå ifrån frågeställningarna i studien vid analysen försökte gemensamma nämnare 

hittas. Rätt tydligt framträdde olika kategorier i materialet. Materialet strukturerades 

upp i tre huvudkategorier som sedan delades in i fler underkategorier. För att tydligt 

belysa innehållet i kategorierna valdes citat av intervjusvaren ut till varje 

underkategori. Att strukturera upp resultatet i olika kategorier där intervjusvaren 

presenteras i löpande text med några förtydligande citat är ett vanligt sätt att 

framställa en kvalitativ studies resultat (Patel & Davidsson, 2003).  

 

4.6 Etiska överväganden 

För att leva upp till individskyddskravet vid vetenskapliga undersökningar har det 

utformats fyra grundprinciper eller krav som alla forskare ska arbeta efter (Stukat, 

2011).  

Första kravet är informationskravet. Alla berörda informanter i studien ska 

informeras om studiens syfte och genomförande, att deltagandet är frivilligt och att 

den berörde när som helst kan välja att avsluta sin medverkan. I det missivbrev som 

skickades till avdelningen framgick detta.  

Andra kravet är samtyckeskravet vilket innebär att de medverkande har rätt att själva 

bestämma över sitt deltagande i studien och har rätt att närsomhelst avbryta utan att 

drabbas av negativa följder. Vid telefonkontakten och senare även vid 

intervjutillfället tillfrågades informanten om sitt deltagande och informerades om sin 

rätt att avbryta. Det framgick även i missivbrevet.  

Följande krav är konfidentialitetskravet. För att det ska uppfyllas måste de berörda 

och allt material som insamlas behandlas konfidentiellt. Inga uppgifter om personen 

eller dennes arbetsplats som gör det möjligt att identifiera personen får röjas eller 

skrivas ut i studien. Informanten ska vara informerad om detta och det framgick i det 

missivbrev som skickades och det nämndes ytterligare vid intervjuns start. 

Sista kravet att uppfylla är nyttjandekravet. Materialet som insamlas får endast 

användas till den studie det är tänkt. De medverkande i denna studie upplystes om 

det i det missivbrev som skickades.  

 

4.7 Metoddiskussion 

Felkällor kan ha uppstått genom att intervjuaren var ovan som intervjuare och 

missade en del följdfrågor eller eventuellt ställt ledande följdfrågor trots en 

medvetenhet kring att inte göra det. Andra felkällor som påverkar studiens validitet 

kan vara att förskollärarna gärna velat vara till lags och gett svar de trott att 

intervjuaren velat ha, vilket är ett fenomen som Stukat (2011) tar upp som felkälla. 

En bidragande orsak till det kan vara det missivbrev som skickades ut innan 

intervjuerna genomfördes. I brevet beskrivs studien och dess frågeställningar samt att 
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en redogörelse för begreppet samvarokompetens görs. Främst syftar det till att göra 

informanten införstådd med begreppet samvarokompetens då det kan vara ett okänt 

begrepp ute i verksamheten. Syftet var även att skapa en trygghet hos informanten så 

att denne vet vad intervjun kommer att handla om. Det kan förstås även ha påverkat 

förskollärarna på så sätt att de fått mycket tid till att reflektera över vad de ska svara 

och risken för tillrättalagda svar kan ha ökat. Förskollärarna kan medvetet eller 

omedvetet ha visat en tillrättalagd bild av hur de arbetar med barns 

samvarokompetens snarare än hur de verkligen arbetar med det.  
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5 RESULTAT 
 

Syftet är att synliggöra förskollärares erfarenheter av att stödja barns sociala 

utveckling i förskolan. Mer specifikt syftar studien till att beskriva förskollärarnas 

tankar kring användningen av olika strategier och arbetssätt för att möta varje barn 

och stödja varje barns utveckling av samvarokompetens som här ses som en del av 

barns sociala utveckling. 

Nedan redovisas den kategorisering som framkom genom analys av intervjuerna. 

Kapitlet innehåller tre huvudkategorier som utgår från var och en av de 

frågeställningar som studien baseras på. Dessa avsnitt är: Olika beteenden som 

uttryck för samvarokompetens, Hur stödjer pedagogen barns samvarokompetens i 

olika situationer samt Förebyggande strategier.  

 

 

5.1 Olika beteenden som uttryck för 
samvarokompetens 

I den här kategorin redovisas hur barns olika samvarokompetens kan uttryckas i olika 

situationer. Förskollärarna upptäcker barnens behov av stöd i samspel med andra 

genom se och tolka barnens beteenden.  Kategorin har delats in i tre underkategorier 

som speglar barns beteendemönster. Underkategorierna är Beteende som visar på 

samvarokompetens, Beteende som visar på behov av stöd för att kunna ge andra 

plats samt Beteende som visar på behov av stöd för att kunna ta plats. 

 

5.1.1 Beteenden som visar på samvarokompetens  

Pedagogerna ger uttryck för att kunna se samvarokompetens när barn lyssnar på 

varandra och på de vuxna, när barn är intresserade, tar in vad som ska göras, deltar 

aktivt i samling samt kan vänta på sin tur.  

Under måltiderna ses samvarokompetent beteende som att kunna sitta och prata i 

normal samtalston med andra vid matbordet, att lyssna på varandra och förstå 

turtagningen i samtalet. 

I leken kan samvarokompetens upptäckas hos barn genom att det visar en förståelse 

för leken och dess regler vilket möjliggör att kunna röra sig in i och ut ur en lek samt 

kunna leka i olika miljöer. Flera förskollärare uttrycker det som att barn som visar på 

samvarokompetens i leken har knäckt ”lekkoden”.  

 

”Barn med samvarokompetens kan gå in i leken själva. Andra får man hjälpa 

in.” 
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5.1.2 Beteenden som visar på behov av stöd för att kunna 
ge andra plats 

Pedagogerna ser beteenden som att prata för mycket och ha svårt att sitta still både 

under samling och under måltid som ett tecken på att det finns ett behov av stöd för 

att kunna ge andra plats.  Andra beteenden som kan tyda på ett sådant behov kan 

vara att visa lite hänsyn och respekt för andra, en vilja att ha all uppmärksamhet och 

vara den som alla lyssnar på. Informanterna menar att ett behov av stöd i sin 

utveckling av samvarokompetens kan upptäckas genom att barnet stör när andra 

pratar och gärna vill ta över och kommentera genom att säga att ”en sån sak har jag 

också” eller ”det har jag också gjort”. Ett oroligt och ointresserat beteende där barnet 

t.o.m. lämnar aktiviteten som pågår kan även det tyda på ett behov av stöd för att 

kunna ge andra plats.  

”Samvarokompetens har man inte om man vill prata hela, hela tiden” 

 

Barn som behöver stöd för att kunna ge andra plats kan uppvisa svårigheter med att 

leka menar flertalet pedagoger. De berättar att de ser barn som många gånger inte är 

med i leken från början utan försöker ta sig in i leken genom att visa på en vilja att ta 

över och bestämma samt sätta upp andra lekregler än de som gällde från början.  Ett 

annat vanligt beteende informanterna kan se är att ta en leksak som ett annat barn 

leker med. Pedagogerna menar att ett sådant beteende alltid skapar konflikter med 

övriga barn och gör det svårt att delta i leken vilket lätt kan leda till utanförskap.  

”Barn som inte har den kompetensen hamnar ofta i konflikter, de kan även 

hamna i utanförskap” 

 

 

5.1.3 Beteenden som visar på behov av stöd för att kunna 
ta plats 

Beteenden som tyder på ett behov av stöd för att kunna ta plats är enligt de 

intervjuade att vara tyst, försiktig och inte göra anspråk på någon del i talutrymmet. 

Att i en samling kanske inte säga någonting alls. Ett annat beteende som 

pedagogerna upptäckt vid samling kan vara att sitta lite utanför ringen och titta på de 

andra utan att själv delta i aktiviteten. Ytterligare något som tyder på ett behov av 

stöd för att kunna ta plats är att inte ge uttryck för någon längtan efter 

uppmärksamhet eller självhävdelse. 

Kring matbordet kan ett behov av stöd för att kunna ta plats visa sig genom att ett 

barn inte tar för sig eller ber om någon mat utan väntar in en förfrågan om mat av 

pedagogen. Här ses heller inget deltagande i de samtal som förs runt matbordet.   

 ”Så finns det barn som inte säger ett knyst när vi sitter och äter” 

 

Under den fria leken uttrycker de intervjuade pedagogerna att de upptäcker 

beteenden som tyder på ett behov stöd för att kunna ta plats. Det kan vara beteenden 

som att sällan vara med och leka eller en ovilja att vara med och leka. Istället för att 

vara med väljer barnet en position en bit ifrån de lekande barnen och observerar 
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därifrån de andra barnens lek. Detta kan pågå under lång tid utan att barnet visar på 

ett beteende där det önskar ingå i leken.  

”Det här barnet som kanske inte är med blir sittande på ett ställe, tittande 

och iakttagande” 

 

5.2 Förskollärares stöd av barns 
samvarokompetens i olika situationer 

I denna kategori redovisas hur pedagogerna i en uppkommen situation hjälper de 

barn som behöver stöd i sin samvarokompetens för att kunna samspela bra med 

andra. Här tas olika situationer upp en i taget och bildar en kategori. Dessa kategorier 

är Samling eller annan styrd aktivitet, Matsituation och Fri lek inomhus och 

utomhus. Kategorierna har i sin tur två underkategorier, Barn som behöver stöd för 

att kunna ge andra plats samt Barn som behöver stöd för att kunna ta plats.  

 

5.2.1 Samling eller annan styrd aktivitet 
 

Nedan beskrivs förskollärarnas tankar kring hur de kan ge stöd åt barns utveckling av 

samvarokompetens under en samlingssituation eller annan styrd aktivitet.  

 

Barn som behöver stöd för att kunna ge andra plats: 

Flera av pedagogerna uttrycker att det är bra att vara nära barnen både kroppsligt och 

genom att vara närvarande mentalt. Det är viktigt att fånga barnens intresse och 

nyfikenhet och ge dem en del uppmärksamhet för att få de med sig. Många gånger 

upplever pedagogerna att de behöver tysta ner eller dämpa de som tar för stor plats i 

gruppen och påminna om att det är fler som vill prata och att vi måste lyssna på 

varandra. 

”Man lägger ett litet lock på. Nu får ni vara lite tysta för vi ska göra det 

här.” 

 

En bra idé är att tillämpa handuppräckning och turordning. Det gäller även att vara 

tydlig som pedagog i sådana situationer och vara den som ansvarar för samlingens 

samspelskvalité.  

 

Barn som behöver stöd för att kunna ta plats: 

I likhet med de barn som behöver stöd för att kunna ge andra plats behöver barn som 

i situationen inte vågar ta så stor plats en närvarande pedagog. En närvarande 

pedagog kan se och bekräfta barnet. Informanterna uttrycker att de får pusha dessa 

barn på ett balanserat sätt. Genom att känna in barnet och tolka dess signaler så kan 

pedagogen avgöra om och vilka frågor som kan vara lämpligt att ställa till barnet för 

att få med det i samlingen. Det är bra att låta ett försiktigt barn sitta nära en pedagog 

eller nära en kompis så att det känner trygghet i samlingsringen. Pedagogerna menar 
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att genom att hålla tillbaka de som hörs mycket så ges de tystare barnen en chans att 

komma till tals och synas.  

”Jag brukar säga att du kan sitta här hos mig. Det skapar trygghet, brukar 

vara bra.” 

5.2.2 Matsituation 
 

Nedan beskrivs förskollärarnas tankar kring hur de agerar i en matsituation för att 

stödja barns utveckling av samvarokompetens.  

 

Barn som behöver stöd för att kunna ge andra plats: 

Pedagogerna ger uttryck för att ofta hyssja och tysta ner på de barn som pratar 

mycket och högt. Matsituationen är lärorik på många sätt menar pedagogerna och de 

försöker lära barnen att lyssna på varandra och visa andra hänsyn och respekt när de 

talar. Sen menar pedagogerna att det är viktigt att ta sig tid och lyssna på de barn som 

gärna pratar mycket och hela tiden så att man inte alltid bara tystar ner dem. De 

måste få prata men kanske inte hela tiden. Det är betydelsefullt att alla blir lyssnade 

på och som pedagog får man göra en avvägning.  

”När det blir för mycket får man säga att nu får du vara tyst, det är andra 

som också vill prata. Där får man vara tydlig och inte rädd för att ta i lite, 

för det är ju inte att kränka utan bara för att det barnet ska förstå att man 

måste visa lite respekt.” 

 

Barn som behöver stöd för att kunna ta plats: 

Barn som är tysta vid måltiden försöker pedagogerna få med i samtalet genom att 

ställa frågor till barnet. Frågor som rör vad barnet gjort, vad det tycker om eller vad 

det tror om något som diskuteras kring bordet. Ibland är enkla ja och nej frågor det 

enda som fungerar för att få ett svar från barnet. Då kan det vara bra att ta ett senare 

tillfälle i akt och försöka få igång ett samtal på tu man hand med det barnet. 

Pedagogerna menar också att alla är olika och en del vill inte prata så mycket och då 

måste man respektera det men man måste ändå erbjuda dem en chans att få komma 

till tals.  

 ”Man försöker dra in dem i samtalet. Vad tycker du?” 

 

5.2.3 Fri lek inomhus och utomhus 
 

I följande stycke beskrivs förskollärarnas tankar kring hur de hanterar uppkomna 

situationer under fri lek där barn kan behöva stöd i sin utveckling av 

samvarokompetens.  

Barn som behöver stöd för att kunna ge andra plats: 

Barnet kan behöva hjälp med att komma in i en lek utan att förstöra den. Som 

pedagog kan man be barnet att sitta ner bredvid leken och försöka läsa av lekens 

regler. Har barnet inte så bråttom så kan det då bli inbjuden i leken efter en stund.  
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Om det uppstår konflikter menar pedagogerna att det är viktigt att ta tag i situationen 

med en gång och reda ut vad som hänt genom att lyssna på alla inblandade och inte 

döma någon på förhand. Små konflikter uppmanas barnen många gånger att försöka 

lösa själva men det är det inte alla som kan och då måste en vuxen vara med och 

hjälpa och stötta barnen i det. Ofta löser barnen det tillsammans om de bara får 

berätta sin version. Ibland kan det vara bra att låta barnen rita vad som hänt eller 

använda annat bildstöd om de inte kan uttrycka det verbalt.  

Om det handlar om att någon sagt eller gjort något som den andre tog illa vid sig av 

kan det vara bra att ställa frågan ”skulle du tycka om ifall jag sa eller gjorde så mot 

dig?” till det barn som var agerande i situationen. Pedagogerna menar att man kan 

behöva tala barnen tillrätta ibland och påtala vilka regler som gäller i förskolan för 

det kan skilja sig från regler i hemmet.  

”Positivt beteende måste man bejaka men när det händer negativa saker 

måste man reagera och agera direkt.” 

 

Barn som behöver stöd för att kunna ta plats: 

Om barnet visar på ett försiktigt beteende och inte vågar eller kan gå in i en lek själv 

så måste pedagogerna hjälpa det barnet att komma med i lek. Ett sätt kan vara att 

pusha barnet och försöka ge det självförtroende att delta i lek. Om barnet inte vågar 

fråga om det får vara med och leka kan pedagogen vara ett stöd genom att fråga om 

tillträde till leken åt det barnet.  

Ibland är det också nödvändigt att som pedagog själv vara med i leken till en början 

för att skapa trygghet. Efter ett tag kan den vuxne försöka dra sig ur leken men ändå 

finnas kvar i rummet. Det kan vara betydelsefullt att pedagogen har ögonkontakt och 

bekräfta att den ser barnet ifall det känner sig osäker i situationen.  

 ”Det är då vi får krypa med in i leken och försöka få med dem”. 

 

5.3 Förebyggande strategier för att stödja barns 
samvarokompetens 

I denna kategori visas vilka förebyggande strategier pedagogerna använder sig av i 

förskolan för att skapa ett gott socialt klimat i barngruppen. Här är underkategorierna 

Arbetssätt och Förhållningssätt. 

 

5.3.1 Arbetssätt 

Förskollärarna arbetar mycket med värdegrundsfrågor och använder sig av lite olika 

värdegrundsmaterial för att skapa ett bra förhållningssätt hos barnen gentemot 

varandra och vuxna. Det kan handla om att förstå turtagning i en lek, att lära sig visa 

hänsyn mot andra eller hur en konflikt kan lösas på ett bra sätt.  

”Vi arbetar nu med Snick och Snack som är ett väldigt bra 

värdegrundsmaterial med handdockor som lätt fångar barnen.” 
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En strategi som förskollärarna tillämpar ofta och i de flesta sammanhang är att dela 

barngruppen i mindre grupper. Det gynnar alla barn i gruppen både under samling 

och under fri lek. De barn som tar mycket plats blir lugnare och de försiktigare 

barnen vågar ta för sig mer när gruppen inte är så stor. Många av pedagogerna 

förespråkar att inte bara dela hela gruppen i två grupper utan helst i tre eller fler, 

givetvis beroende på hur många barn där är. Delningen kan se lite olika ut beroende 

på vad som ska göras. Ibland delas barnen in utifrån ålder andra gånger ser 

pedagogerna det som positivt att blanda olika åldrar. Många gånger ser pedagogen 

till vilka barn som fungerar bra ihop. För det mesta delas så att det blir en jämn 

spridning av tjejer och killar.   

”Jag vill inte skylla allt på stora barngrupper men det har betydelse. I stora 

barngrupper har de många att anpassa sig till. Det är en bra idé att dela 

gruppen.” 

 

En annan strategi som hänger samman med den förra är att det alltid är en pedagog i 

varje rum det finns barn i och den ska helst befinna sig i barnens höjd. Även att 

skapa särskilda lekhörnor för en speciell lek som exempelvis dockvrå, skrivhörna, 

byggrum m.m. är en strategi som gör att barnen vet vad som gäller just där. De leker 

då bättre och det blir ett lugnare klimat i gruppen.  

En del förskollärare tillämpar bestämd plats under samlingen annars är det oftast bara 

bestämda platser vid matbordet som gäller. Det är vanligt med fem till sex barn vid 

varje bord och matborden är oftast utplacerade i två eller flera rum. Bestämda platser 

och utplacerade bord är en medveten strategi för att skapa trygghet och lugn i 

barngruppen. Barnens placering är genomtänkt och strukturerad utifrån vilka barn 

som fungerar bra tillsammans.  

”Har man två barn som inte kommer överens så sätter man inte de bredvid 

varandra eller ens vid samma bord. Men vi försöker blanda åldrar och 

flickor och pojkar för de har lite att ge varandra. Vi aktar oss för att en lugn 

flicka ska ta ansvar för två busiga pojkar.” 

 

För att skapa en trevlig miljö under måltiden släcks ofta taklampor ner och eventuellt 

tänds ett levande ljus på bordet vilket skapar en känsla av ro menar förskollärarna. 

Förskollärarna samtalar med barnen och är noga med att alla får sin del av den 

vuxnes uppmärksamhet. Matkarotterna delas ut till barnen och de uppmanas skicka 

vidare till kompisen bredvid när de tagit av maten.  

 

5.3.2 Förhållningssätt 

Flertalet förskollärare poängterar hur viktigt deras eget förhållningssätt är och med 

vilken syn de ser på barnen. Barnen ska bemötas som kompetenta. Pedagogerna ser 

olikheter i gruppen som något positivt och något som ska bejakas och synliggöras för 

barnen. De menar även att det är viktigt att möta varje barn utifrån hur situationen ser 

ut. Ett barn kan fungera bra i en situation men inte i en annan.   

Det är viktigt att vara en mentalt närvarande pedagog som känner sina barn i gruppen 

och som ser och bekräftar varje barn på ett positivt sett. Just att vara närvarande som 

pedagog är något som alla förskollärare tagit upp under intervjuerna. Genom att vara 
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närvarande, engagerad och utgå ifrån barnens perspektiv och intressen kan 

pedagogen arbeta för att stärka barnens identitet, självkänsla och självförtroende. På 

så sätt skapas ett gott klimat i gruppen.  

”Det är lättare att fånga alla barnen genom att vara närvarande” 

 

Vidare poängterar förskollärarna vikten av att vara en god förebild och vara 

medveten om sitt eget sätt att behandla medmänniskor. För att kunna vara en god 

förebild krävs goda värderingar och en bra barnsyn. Även barnen används som 

förebilder och förskollärarna berömmer goda egenskaper och positivt beteende för att 

synliggöra hur man ska bete sig mot varandra.  

 ”Att vi är goda förebilder och medvetna om hur vi agerar är viktigt” 

 

För att skapa harmoni i barngruppen är det bra om alla pedagoger har en samsyn 

kring regler och förhållningssätt inom arbetslaget så att alla sänder ut samma signaler 

till barnen. Annars skapas det lätt kaos när barnen inte vet vad det är som gäller. 

Struktur och trygghet skapar lugn i barngruppen.  
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6 DISKUSSION 
 

Under diskussionsdelen kommer det väsentligaste resultaten att ställas mot teori och 

forskning inom området och föras fram för diskussion. Diskussionen förs utifrån 

studiens tre frågeställningar som rör förskollärarens erfarenheter och upplevelser av 

att se och arbeta med barns utveckling av samvarokompetens.  

 

6.1 Olika beteenden som uttryck för 
samvarokompetens 

Sommer (2005b) beskriver barns samvarokompetens utifrån fyra olika 

beteendemönster. Förskollärarna framstår som medvetna om hur barn uttrycker sin 

samvarokompetens och liknande Sommers beteendemönster går att återfinna i 

resultatet av deras utsagor. Dock är det viktigt att påpeka att både Sommer (2005b) 

och informanterna menar att ett barn inte alltid är på ett visst sätt. Ett och samma 

barn kan uppvisa olika grader av samvarokompetens i olika situationer Det går inte 

att säga att ett barn är samvarokompetent utan ett barn kan uppvisa 

samvarokompetens i en viss situation men kanske upplevs behöva stöd i sin 

samvarokompetens i en annan.  

Mönstren ska därför inte ses som personlighetstyper då samma barn kan uppvisa 

olika beteendemönster i olika situationer. Däremot menar Sommer (2005b) att vissa 

barn kan fastna i ett beteendemönster och då upplevas att vara på ett visst sätt. 

Informanterna har många gånger haft vissa barn i åtanke när de beskrivit de 

beteenden som tyder på ett behov av något slag. För enkelhetens skull kommer 

vidare i diskussionen termen barn och inte beteende att användas.  

Barn som av förskollärarna beskrivs uppvisa ett samvarokompetent beteendemönster 

stämmer bra överens med Sommers (2005b) egen definition av begreppet. De visar 

på ett socialt gehör som Sommer skriver och kan ge och ta i samspel med andra. De 

hittar sin väg in i leken och har med förskollärarnas egna ord ”knäckt lekkoden”.   

Även barn som i resultatet beskrivs som att behöva stöd för att kunna ge andra plats 

stämmer bra in på Sommers (2005b) beskrivning av självartikulerande mönster. 

Barns som uppvisar detta mönster beskrivs både av förskollärarna, Sommer (2005) 

och Nordahl m.fl. (2007) som barn med ett stort behov av att bli sedda och hörda, har 

svårt att se andras intentioner och gärna hävdar sig genom att förstöra för andra.   

Sommers (2005b) fjärde beteendemönster, sociala isoleringsmönster stämmer även 

det bra med förskollärarnas beskrivning av barn som behöver stöd för att ta plats. 

Enligt Sommer (2005b) isolerar sig barnet och vill inte eller kan inte ingå i samspel 

med andra. Förskollärarna beskriver barn som sitter utanför samlingsringen, eller 

sitter i ett hörn och tittar på när andra leker utan att göra några egna försök att ta sig 

in i leken. Däremot beskriver ingen förskollärare att det finns barn som aktivt avvisar 

andra barns kontaktförsök vilket Sommer (2005b) menar är typiskt för barn som 

uppvisar ett socialt isoleringsmönster. Orsaken till att ingen förskollärare beskriver 

barn som avvisar andra barns kontaktförsök är oklar. Det kan bero på att beteendet 

inte existerar men det kan även bero på att förskollärarna inte har uppmärksammat 

att det faktiskt sker.  
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I resultaten var det svårt att urskilja det mönstret som Sommer (2005b) beskriver 

som konformitetsmönstret. Det kan bero på att som Sommer (2005b) själv menar att 

dessa barn försvinner i mängden och oftast passerat obemärkt för pedagogerna. De 

fungerar bra i gruppen och svävar inte ut åt något håll. Det kan även bero på att det 

mönstret har vissa likheter med socialt isoleringsmönster och att både förskollärarna 

och denna studies författare sammanfört de båda mönstren till barn som behöver stöd 

för att ta plats.  

 

6.2 Förskollärares stöd av barns 
samvarokompetens i olika situationer 

Alla intervjuade förskollärare talar om vikten av att vara närvarande. Genom att 

finnas där rent fysiskt så utgör det en lugnande effekt på barnen. Närvarande kan 

även betyda att vara närvarande mentalt i situationen vilket är en förutsättning för att 

kunna se varje barn vilket Juul & Jensen (2002) menar. Just vikten av att vara 

närvarande som pedagog skriver både Hemmeter, Ostrosky och Corso (2011) och 

Coplan och Arbeau (2008) om. Genom att vara närvarande kan pedagogen snabbt 

ingripa om något händer samt uppfatta de barn som har svårt att samspela med andra 

och då stödja det barnet i situationen.  

Närvarostrategin stämmer med informanternas utsagor där de menar att en pedagog 

måste finnas nära barnen för att kunna ingripa direkt vid konflikter genom att först 

stoppa konflikten och sen antingen låta barnen försöka lösa problemet på egen hand 

eller finnas med som stöd och låta varje barn få berätta sin version.  

Svårigheterna för förskollärare att vara närvarande är idag de stora barngrupperna. 

Flertalet intervjuade nämner att de mer och mer delar in barnen i mindre grupper för 

att skapa en lugnare grupp där varje barn kan få ta sin plats men även för att som 

pedagog lättare kunna se varje barn. Mindre grupper är bra både vid fri lek och vid 

styrd aktivitet eller måltid. Förskollärarna menar också att det är bra om det alltid 

finns en pedagog i varje rum det finns barn i. Frågan väcks om det då finns 

tillräckligt med pedagoger på varje avdelning? Räcker de till eller får barnen 

begränsas till tre rum? Eller lämnas några barn ensamma i ett rum? 

En pedagog nämner att fem barn är lagom i en grupp både för barnens skull och för 

den vuxne. I en barngrupp på 20-25 barn går det då åt 4-5 pedagoger samtidigt. 

Arbetar det 4-5 pedagoger samtidigt i barngruppen på en vanlig förskoleavdelning 

idag? Kadesjö (2010) och Coplan och Arbeau (2008) pekar på vikten av tidiga 

insatser för barn med samspelssvårigheter för att undvika sociala problem senare i 

livet. För att kunna upptäcka och stödja barn med samspelsvårigheter krävs det att 

det finns personal som är närvarande både fysiskt och mentalt. I stora barngrupper 

med för lite personal borde det bli nästintill omöjligt.  

Informanterna ger en bild av att vara närvarande är betydelsefullt för både de barn 

som behöver stöd för att ge andra plats och de barn som behöver stöd för att ta plats. 

De barn som behöver stöd för att ge andra plats får pedagogerna ofta tysta ner men 

även bekräfta och ge uppmärksamhet för att få dem intresserade och nyfikna på 

aktiviteten. De barn som behöver stöd för att ta plats får pedagogerna också bekräfta 

och försöka stärka deras självförtroende genom att pusha och på ett balanserat sätt 

försöka få de att ta mer plats i exempelvis samlingen. Att se och bekräfta barnen och 

på så sätt stärka deras självförtroende och självkänsla ser Folkman (1998) som en 
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väsentlig del i arbetet med barns sociala utveckling både vad det gäller barn som 

visar på ett utagerande beteende och barn som visar på ett mer inåtvänt beteende.  

Förskollärarna beskriver hur de under måltider när de vill skapa en mysig gemensam 

stund kring matbordet får hyssja och tysta ner de som pratar för mycket och 

samtidigt försöka ”dra in” de tysta i samtalet. Många förskollärare nämner också att 

vissa barn inte vill prata så mycket och då ska det respekteras. Olikheter behövs i 

gruppen och ska bejakas. Här kan ses en konflikt eller ett dilemma. Barn är olika 

med olika personligheter och ska få vara olika menar pedagogerna. Samtidigt 

beskriver informanter att det inte är helt okej att vara en som pratar för mycket och 

vill ha all uppmärksamhet eller motsatsen att vara en som inte säger någonting alls 

och bara sitter tyst. Det som styr pedagogens inställning till dilemmat är dennes 

värderingar och föreställningar om hur ett barn bör vara. Sommer (2005a) beskriver 

det som den barnsyn pedagogen har. Dilemmat kanske måste synliggöras och 

komma upp till diskussion inom arbetslaget för att skapa någon slags samsyn kring 

den barnsyn som finns? Dilemmat kan också tänkas uppstå därför att alla inte är 

riktigt medvetna om sin egen barnsyn. Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver just 

att alla har en barnsyn men alla är inte medvetna om hur sin egen barnsyn ser ut.  Vid 

en diskussion inom arbetslaget skulle en större medvetenhet kring var och ens egen 

barnsyn skapas.  

 

6.3 Förebyggande strategier för att stödja barns 
samvarokompetens 

Denna rubrik rymmer likt samma rubrik under resultatdelen två underrubriker. I 

avsnittet diskuteras först arbetssätt och avslutas sedan med förhållningssätt.  

 

6.3.1 Arbetssätt 

Värdegrunden är ständigt närvarande i förskolans praktik och flertalet förskollärare 

ger uttryck för att de arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. Antingen i uppkomna 

situationer där adekvat beteende diskuteras med barnen men även förebyggande 

genom att använda sig av olika material för att iscensätta händelser som är värda att 

diskutera med barnen. Palla (2011) menar att det är viktigt med tydliga regler för vad 

som är tillåtet och inte i barngruppen. Samtidigt är det minst lika viktigt att förtydliga 

varför reglerna finns till. Värdegrundsarbete är nödvändigt för att barnen ska kunna 

ta till sig och efterfölja ett bra förhållningssätt gentemot varandra. Williams (2001) 

talar om att barn som upplever tydliga regler för samvaron i förskolan införlivar dem 

och gör de till sina egna genom att påvisa för varandra när någon gör fel.  

I princip alla intervjuade gav uttryck för att de delade in barnen i mindre grupper 

både vid fria och styrda aktiviteter. Storsamlingar existerade knappt på de 

avdelningar informanterna arbetade på vilket stämmer med Pallas (2011)  tankar 

kring att arbeta mer efter barnens förutsättningar istället för pedagogens önskningar.  

Mindre samlingar är ett tecken på att pedagogerna i större utsträckning ser till 

barnens behov än till sin egen önskan om att känna sig lyckad genom att kunna 

hantera hela barngruppen på en gång.  

De intervjuade pedagogerna tar i likhet med Palla (2011) upp vinsten med att skapa 

särskilda miljöer för särskilda lekar. Genom miljöns utformning signaleras vad det är 
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som är tillåtet att göra eller leka just där och det skapar trygghet och ordning. Det 

fungerar även inspirerande för barnen och gör det lättare att starta en lek menar 

pedagogerna.  

Informanterna beskriver hur barnen har bestämda platser vid matbordet och även 

ibland vid samling. Just bestämda platser vid matbordet är det ingen forskning som 

direkt ger uttryck för. Däremot sammanfaller det med betydelsen av tydliga rutiner 

som både Williams (2001), Corsaro (1988), Palla (2011) och Hemmeter, Ostrosky 

och Corso (2011) stödjer. Samma rutiner kring matbordet varje dag skapar trygghet 

och lugn och barnen vet var de förväntas sätta sig. En informant beskrev att de var 

noga med att inte placera en lugn flicka som stötdämpare mellan två busiga pojkar 

vid matbordet. Andra informanter nämnde att de placerade barnen utifrån vilka som 

fungerade bra ihop. Frågan väcks då utifrån vems perspektiv barnen anses fungera 

bra ihop, förskollärarens eller barnens? 

 

6.3.2 Förhållningssätt 

De flesta intervjuade förskollärare uttrycker att deras eget förhållningssätt och syn på 

barnen är betydelsefullt i mötet med barnen. Barnen ska ses som kompetenta och 

bemötas med intresse och respekt menar de intervjuade förskollärarna. Enligt Åberg 

& Lenz Taguchi (2005) är det synen på det kompetenta barnet som präglar vår 

nuvarande läroplan och att det är pedagogernas uppgift att genom visat intresse ta 

tillvara på och synliggöra barnens olika kompetenser. Informanterna menar att det är 

viktigt att se till hur situationen ser ut, det går inte att säga att ett barn är si eller så 

utan det är situationen som avgör barnets beteende. Juul & Jensen (2002) menar att 

en professionell pedagog måste se det individuella barnet och uppfatta orsaken 

bakom ett visst beteende för att kunna se barnet som kompetent och som medskapare 

av sin egen utveckling.  

När pedagogen är intresserad och engagerad och försöker se ur barnets perspektiv 

stärks barnens identitet, självkänsla och självförtroende vilket gynnar ett gott klimat i 

barngruppen menar informanterna. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) menar i 

likhet med pedagogerna att barnens självförtroende och identitetsutveckling stärks 

när barnet märker att andra är intresserade av vad barnet gör. Speciellt då en vuxen 

uppmärksammar och uppmuntrar barnet.  

De intervjuade förskollärarna visar på vikten av att själva vara goda förebilder och 

medvetna om sitt eget sätt att uppträda mot sina medmänniskor. Barnen används i 

stor grad också som förebilder för varandra. Genom att berömma och ge positiv 

respons på goda egenskaper och ett bra beteende synliggör pedagogerna önskvärda 

sätt att uppträda mot varandra. Vilket även både Hemmeter, Ostrosky och Corso 

(2011)  . Den strategin används tillsammans med en samsyn kring de regler som 

finns för vad som är tillåtet på förskolan. Barn vill vara som andra barn och 

socialiseras av varandra menar både Williams (2001) och Corsaro (1988). Regler 

som först introduceras av de vuxna tas över av barnen och de tillrättavisar varandra 

för att visa vad som är tillåtet eller inte. Struktur och rutiner skapar trygghet och 

ordning menar både informanter, Williams (2001), Corsaro (1988) och Palla (2011). 
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6.4 Konklusion 

Det förskollärarna har påpekat mest under intervjuerna är vikten av att vara en 

närvarande pedagog. Genom att vara närvarande både fysiskt och mentalt finns det 

alltid en pedagog till hands när barnen behöver hjälp och stöd för att klara ut en 

situation.  En mentalt närvarande pedagog känner sina barn och kan anpassa sig efter 

varje enskilt barn för att ge det stöd just det barnet behöver. Tydliga regler baserade 

på värdegrunden och en struktur för tillvaron på förskolan skapar en lugn och trygg 

barngrupp. Positiv förstärkning och att låta barnen fungera som goda förebilder 

likväl som pedagogerna själva är en lyckad strategi för att främja barnens sociala 

utveckling.  

 

6.5 Förslag på fortsatt forskning 

I studien framkommer att förskollärarna både försöker modellera barnens beteende 

till att bli mer samvarokompetent samtidigt som många påpekar att barnens olikheter 

ska bejakas och alla har rätt att vara den de är. Det vore intressant att vidare studera 

hur förskollärare handskas med det dilemmat.  

I princip alla förskollärare påpekade hur viktigt det är att finnas nära barnen och vara 

med där det händer för att kunna stödja barnen i deras samspel med varandra. Idag 

pratas det mer och mer om de allt större barngrupperna och för lite personal i 

förhållande till barn. Hur påverkar det barnens möjligheter till att utveckla goda 

sociala förmågor? Det vore av intresse att undersöka hur barns sociala utveckling 

skiljer sig åt mellan stora och små barngrupper. Särskilt med tanke på stora 

barngrupper och den riskfaktor det innebär att inte kunna samspela på ett adekvat sätt 

i dagens samhälle.  

 

 

 

 



28 

 

7 REFERENSLISTA 

 

Brown, William H. Odom, Samuel L. & Conroy, Maureen A. (2001) An intervention 

Hierarchy for Promoting Young Children´s Peer Interactions in Natural 

Environments. Topics in early childhood special education, 21(3), 162-175 

Coplan, Robert J. & Arbeau, Kimberly A. (2008) The stresses of a ”Brave New 

World”: Shyness and School Adjustments in Kindergarten. Journal of 

Research in Childhood Education, 22(4), 377-389 

Corsaro, William A. (1988) Routines in the peer culture of american and italian 

nursery school children. Sociology of Education, 61(1), 1-14 

Folkman, M-L. & Svedin, E. (2003) Barn som inte leker- från ensamhet till social 

lek. Stockholm: Runa förlag 

Folkman, M-L. (1998) Utagerande och inåtvända barn. Det pedagogiska samspelets 

möjligheter i förskolan. Stockholm: Runa Förlag 

Gren Landell, M. (2010) Blyga och ängsliga barn. Socialstyrelsen. 

 Artikelnr 2010-3-9  Edita Västra Aros, Västerås. 

Hemmeter, M-L. Ostrosky, Michaelene M. & Corso, Robert M. (2011) Preventing 

and adressing challenging behavior: Common questions and practical 

strategies. Young Exceptional Children, 15(2), 32-46 

Johansson, E. & Pramling Samuelsson, I. (2007) Att leka är nästan som att lära. 

Stockholm: Liber 

Jonsdottir, F. (2007). Barns kamratrelationer i förskolan. Doktorsavhandling. 

Malmö: Malmö Högskola 

Juul, J. & Jensen, H. (2003) Relationskompetens, i pedagogernas värld. Stockholm: 

Liber 

Kadesjö, B. (2010) Barn som utmanar, Barn med ADHD och andra 

beteendeproblem. Socialstyrelsen. Artikelnr 2010-3-6. Edita Västra Aros, 

Västerås. 

Lantz, A. (2007) Intervjumetodik. Studentlitteratur 

Nordahl, T., Sörlie, M-A., Manger, T. & Tveit, A. (2007) Att möta beteendeproblem 

bland barn och ungdomar. Stockholm: Liber 

Palla, L. (2011) Med blicken på barnet. Om olikheter inom förskolan som diskursiv 

praktik. Doktorsavhandling. Malmö: Malmö Högskola 

Patel, R. & Davidsson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

Pramling Samuelsson, I. & Sheridan, S. (2006) Lärandets grogrund. Studentlitteratur 

Pramling Samuelsson, I. & Williams, P. (2000). Barns olikheter En pedagogisk 

utmaning. Pedagogisk Forskning i Sverige, 5(4), 284–306 

Sommer, D. (2005a) Barndomspsykologiska facetter. Stockholm: Liber  



29 

 

Sommer, D. (2005b) Barndomspsykologi- Utveckling i en förändrad värld. 

Stockholm: Liber 

Stukat, S. (2011) Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur 

Vygotskij, Lev S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher 

Psychological Process. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press 

Williams, P. & Sheridan, S. & Pramling Samuelsson, I. (2000) Barns samlärande- en 

forskningsöversikt. Stockholm: Skolverket  

Williams, P. (2001) Preschool Routines, Peers Learning and Participation. 

Scandinavian Journal of Educational Research, 45(4), 317-339 

Zajac, Robert J. & Hartup, Willard W. (1997). Friends as coworkers, research review 

and classroom implications. The Elementary School Journal, 98(1), 3-13. 

Åberg, A. & Lenz Taguchi, H. (2005) Lyssnandets pedagogik. Stockholm: Liber 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

Bilaga 1  

Intervjuguide 

 

Inledningsfråga 

Kan du berätta lite om ditt yrkesliv såsom utbildning, verksamma år och vilken 

åldersgrupp du främst arbetat med? 

 

Intervjufrågor 

Berätta hur du som pedagog kan upptäcka barns olika samvarokompetens. Hur, på 

vilka sätt, kan det komma till uttryck? 

Berätta hur du brukar agera eller hantera en uppkommen situation för att stödja 

barnen i deras utveckling av samvarokompetens.  

Berätta vilka mer bestämda strategier eller rutiner du använder för att skapa ett bra 

socialt klimat i gruppen. 

Frågorna ställs till varje kategori nedan 

A) Under en samlingssituation eller annan styrd aktivitet 

B) Under den fria leken inomhus 

C) Under den fria leken utomhus 

D) Under en matsituation 
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Bilaga 2 

Missivbrev 

Hej! 

Jag heter Linda Tretvik och är förskollärarstudent på Linnéuniversitet. Jag läser min 

sista termin och arbetar nu med min examensuppsats. Jag ska genomföra en 

undersökning i förskoleverksamhet där jag har valt att undersöka förskollärares 

arbete med att stödja barns utveckling av samvarokompetens. Begreppet 

samvarokompetens innefattar sociala förmågor som att kunna vara delaktig i 

förskolans vardag, kunna ta och ge plats i lek och samspel med andra samt kunna ge 

uttryck för sin egen vilja och samtidigt vara lyhörd för andra. När jag varit ute på 

VFU har jag uppmärksammat att många barn behöver stöd i just detta. En del barn 

tar för mycket plats och andra tar nästan ingen plats alls.  

Jag skulle vilja utföra en intervju med en förskollärare på er avdelning. Jag ser gärna 

att denna förskollärare har varit yrkesverksam i minst fyra år. Intervjun kommer att 

ta ca 60 minuter och sker på förskolan. För att kvalitén på intervjun ska bli så bra 

som möjligt önskar jag att vi kan sitta i ett avskilt rum där vi inte riskerar att bli 

störda.  För att kunna fånga allt som sägs under intervjun kommer jag med ditt 

medgivande att göra en bandinspelning.  

Jag har utformat intervjufrågor som utgår ifrån mina frågeställningar i studien. Dessa 

frågeställningar är: 

-Hur upptäcker förskollärare vilket stöd som barnet behöver, vad gäller barnets 

utveckling av samvarokompetens?  

 

-Hur hanterar förskollärare olika situationer för att stödja barnets utveckling av 

samvarokompetens? 

 

-Vilka förebyggande strategier eller rutiner använder förskollärarna för att skapa ett 

bra socialt klimat i gruppen? 

 

Vid intervjutillfällets början kommer jag närmare att förklara begreppet 

samvarokompetens då det kan vara ett okänt begrepp för många. 

Min studie följer de etiska krav och riktlinjer som finns för vetenskapliga studier. Det 

innebär att deltagandet är frivilligt och att den deltagande är informerad om studiens 

syfte. Du som deltar har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva 

oroa dig för någon slags påföljd. Allt material och alla uppgifter som samlas in under 

studien kommer att behandlas konfidentiellt. Inga namnuppgifter på vare sig 

deltagare eller förskola kommer att återfinnas i den skriftliga uppsatsen. Det 

insamlade materialet kommer enbart att användas för denna studies syfte. Resultatet 

av min studie kommer att i form av en C-uppsats publiceras i Linnéuniversitetets 
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system för e-publicering av uppsatser, DIVA (Digitala vetenskapliga arkivet). Där 

kommer det att vara sökbart för andra.  

Jag hoppas att ni finner det meningsfullt att delta i min undersökning! 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till mig via mail: xxxx eller 

telefon xxxx 

Min handledare heter Jens Gardesten och kan nås på mail: xxxx  

 

 

Tack på förhand! 

 Vänligen, Linda Tretvik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lt22cd@student.lnu.se
mailto:jens.gardesten@lnu.se


4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


