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ABSTRACT 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka pedagogers syn på social kompetens i förskola 

och skola. Vi vill se om det skiljer sig åt mellan förskola och skola. Metoden som vi använt oss 

av är kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer är genomförda med sex stycken pedagoger på två 

olika skolor under vår VFU-period. Vi ställde frågor till varje pedagog som bl.a. handlade om 

hur de använder sig av samma sociala kompetens i yrkeslivet som privat, och om de tror att det 

finns några skillnader mellan förskola och skola när det gäller den sociala kompetensen. 

Resultatet som framkom av dessa intervjuer visade att pedagogernas syn på social kompetens 

inte skiljer sig nämnvärt åt i förskola och skola.  
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Förord 
Vi vill inleda med att tacka våra VFU-platser för deras hjälp och stöd med detta arbete. Vi 

tackar de pedagoger som ställde upp och tog sig tid för våra intervjuer. Vi vill även tacka vår 

handledare Lena Grollmuss för handledning och upplyftande kommentarer som hjälpt oss 

vidare i vårt tankearbete. Tack Lena för tipset att ta en skogspromenad så att vi kunde 

”komma ner i tratten”. Vi tackar också varandra för ett gott samarbete med många goda skratt.  
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1. Inledning med bakgrund och syfte 
Vi är två lärarstuderande som båda har läst specialiseringen Pedagogisk mångfald. Under 

specialiseringen diskuterade vi mycket om hur viktigt det är att kunna bemöta barn och vuxna 

utifrån deras förutsättningar i det dagliga arbetet som pedagog. I Regeringspropositionen; En 

förnyad lärarutbildning (1999/2000:135) nämns sju olika grundkompetenser som alla 

pedagoger bör ha utvecklat under lärarutbildningen och som de behöver i sitt yrke. Dessa sju 

grundkompetenser är; kognitiv kompetens, kulturell kompetens, kommunikativ kompetens, 

kreativ kompetens, kritisk kompetens, social kompetens och didaktisk kompetens. Utifrån 

dessa har vi valt skriva om social kompetens i detta examensarbete. Den tidigare forskning 

om social kompetens som vi har funnit är inte så omfattande. När vi sökt på bibliotek och på 

Internet har vi endast funnit information om hur man kan utveckla sin sociala kompetens, 

vilka kurser man kan gå och om social kompetens ur arbetsmarknadens synpunkt. Vi har dock 

inte funnit någon tidigare forskning om social kompetens i förskola och skola. När vi tittat på 

tidigare examensarbeten har vi inte heller funnit något inom vårt område. Om man däremot 

tittar enbart på forskning om det sociala samspelet människor emellan så finner vi desto mer. 

Redan under antiken ansåg Aristoteles att människor utvecklas i samspel med varandra.  

Persson (2003) skriver också om Aristoteles som på 300 – talet f.Kr skrev om grundläggande 

frågor av relevans för sociala relationer.  

 

Anledningen till att vi valt social kompetens är att vi anser att ett av redskapen för att kunna 

bemöta barn och vuxna i huvudsak är att använda sig av social kompetens. Med social 

kompetens menar vi: att man som pedagog och medmänniska bör ha förståelse för andra 

människor och bemöta människor på det sätt som situationen kräver. Att man som individ är 

lyhörd för och respekterar andra människors åsikter, önskemål och olikheter. Herlitz (2001) 

skriver vad social kompetens innebär för honom. Vi tycker att Herlitz tar upp ett tydligt 

exempel om den s.k. HIV-mannen. Detta exempel har inget direkt samband med social 

kompetens i förskola och skola, men visar  tydligt vilka egenskaper man fodrar som individ 

för att kunna vara socialt kompetent. Enligt Herlitz finns det en del människor som påstår att 

HIV-mannen är socialt kompetent för att han har sådan stor framgång hos kvinnor. Det är 

alltså felaktigt enligt Herlitz eftersom HIV-mannen saknade en av de viktigare 

beståndsdelarna i den sociala kompetensen, nämligen medkänsla. Vi tycker att man möter 

social kompetens dagligen, i alla möten med människor t ex. i privatlivet, i arbetslivet och i 

skolan. Även media har använt sig av ordet bl.a. i platsannonser, där det söks efter socialt 
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kompetent personal. Vi har också insett under våra VFU - perioder hur viktigt det är att vi 

möter barn, föräldrar och kollegor med social kompetens. Vår tolkning av begreppet social 

kompetens överrensstämmer med det som står skrivet i våra styrdokument. 

 

”Verksamheten skall präglas av omsorg om individen och syfta till att barnens förmåga till 

empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i 

människors uppfattningar och levnadssätt” och att ”förskolan ska vara en levande social och 

kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och 

kommunikativa kompetens”. Skolan ska sträva efter att varje elev: ”känner trygghet och lär 

sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra”. (Lpfö 98, s.7, 9 och Lpo 94, s.11) 

 
Syftet med detta arbete är att undersöka pedagogers syn på social kompetens. Vi vill 

undersöka om social kompetens skiljer sig åt i förskola och skola. Med detta arbete vill vi få 

mer kunskap om och förståelse av social kompetens i förskola och skola. Vi vill få nytta av 

denna kunskap i vårt kommande arbete som blivande pedagoger. 

 

2. Litteraturgenomgång 
I Regeringspropositionen; En förnyad lärarutbildning (1999/2000:135) står det att det finns ett 

behov av en förändrad lärarutbildning och orsaken till detta är det förändrade läraruppdraget. 

Det är främst decentraliseringen av dagens skola och mål- och resultatstyrningen som är 

motiven bakom detta. Men det har även framkommit kritik mot den lärarutbildningen som 

fanns tidigare. Det fanns t ex. inte möjlighet för studenterna att utveckla de kompetenser som 

förknippas med läraryrkets sociala och elevvårdande uppgifter. ”Det finns en grundkompetens 

som alla lärare behöver och som lärare förväntas ha utvecklat under sin lärarutbildning. 

Denna kompetens är inte oberoende av sammanhang och situation, men den avser 

grundläggande frågor och problem som alla lärare måste ta ställning till oavsett vilket 

konkret läraruppdrag man har. Grundkompetensen ska dessutom utgöra en resonansbotten 

för hur begrepp och principer inom skilda undervisningsämnen skall organiseras för att ett 

lärande skall ske”.  
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2.1 Historik 
Enligt Svenska Akademiens Ordlista (1994) betyder: 

social = samhällelig, samhälls- ; välanpassad till samhällets krav; sällskaplig m.m.   

kompetens = tillräcklig, skicklighet, behörighet.  

 

Innan vi går in på begreppet social kompetens vill vi förklara vad kompetens står för. I 

Egidius bok Pedagogik för 2000- talet (1999, 2000) skriver Lyttkens (1994) att kompetens 

innebär ”förmåga att nå ett syfte” eller förenklat uttryckt ”förmåga att lösa viss typ av 

uppgifter”. Enligt Lillemyr (2002) så är kompetens ”förmågan att klara av det som krävs”. 

Det handlar även om de egenskaper hos en person som uppskattas av andra. Slutligen är 

kompetens en viktig del ”av människans identitet och självkänsla”. Kompetens är inte medfött 

och inte heller något som mognar fram utan det är resultatet av en personlig insats och av 

miljöns påverkan. Kompetens måste både underhållas och förbättras med tiden. Kompetens är 

förmågan att klara en uppgift. Man vet ofta inte säkert om hur man lärt sig att klara av 

uppgiften, det har skett genom övning och inte enbart genom att läsa böcker eller lyssna på 

föreläsningar.  

 

2.2 Begreppet Social kompetens 
Skolministern ville redan 1999 införa ämnet social kompetens på schemat i skolan. Då med 

betydelsen förmågan att fungera väl i sociala sammanhang, dvs. i samspelet med andra 

människor. Detta fick aldrig någon större genomslagskraft i skolorna då många tyckte att 

begreppet var för snävt. Man ville i så fall döpa om det till livskunskap, som innebär 

emotionell intelligens kopplat till etik. Men på några skolor i landet har man infört ämnet 

livskunskap där man pratar om känslor, tankar och händelser. Det är viktigt att ämnet inte 

betygssätts, det noteras endast att man deltagit. Eleverna ska kunna prata om sina känslor utan 

att det värderas i betygen (http://www.skolporten.com/omvarld/view.asp?id=972). 

 

Dahlkwists tolkning av begreppet social kompetens är: vuxna människors förmåga att 

handskas med sina känslor och relationer med andra t.ex. ”att kunna ta folk” och ”att vara 

smidig”. Författaren beskriver följande egenskaper för vad god social kompetens innebär.  
• Att våga ta initiativ och att vara målinriktad. 

• Att kunna lösa konflikter och att kunna förstå och på rätt sätt möta människors behov.  

• Att ha god förmåga att kunna vända motgångar till något positivt och att vara flexibel. 
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• Att ha gott självförtroende och ha god förmåga att fatta beslut även i svåra situationer. 

• ”Att kunna läsa andra människor” - empatiskt förmåga. 

• Att ha god stresstålighet och självkontroll. 

• Att känna sig själv, starka och svaga sidor. 

(Dahlkwist, 2002) 

 

I Kristianstad kommuns plan för hur man utvecklar social kompetens i förskola och skola 

tolkas begreppet på följande vis; att man har empatisk förmåga och att man kan förstå andras 

tankar, situationer och känslor. Att man kan anpassa sig till vad situationen kräver och att man 

kan samarbeta med både barn och vuxna. Att man kan förstå och följa regler och veta vad 

konsekvenserna blir om man inte följer dem. Slutligen anser Kristianstad kommun att det är 

viktigt att man kan ta ansvar för sina handlingar och stå för vad man gör 

(http://www.buf.kristianstad.se/hammar/social_kompetens00-01.htm).”Genom att lära känna 

sig själv, kan man bättre lära sig att förstå andra” (Dahlkwist, 2002, s. 49). Dahlkwist menar 

att man som individ lär känna sig själv genom att lyssna på andra aktivt och ta del av andras 

reaktioner. Genom att intressera sig både för sina medmänniskor och sig själv bygger man 

upp social kompetens. Den sociala träningen sker genom de erfarenheter vi samlar på oss 

under hela livet, både privat, i skolan och på jobbet. Det bevisar att människor inte föds med 

sociala egenskaper. Vi kan utveckla vår sociala kompetens själva t ex. att man arbetar med att 

stärka sin självkänsla, och tillsammans med andra i grupp. Detta gör vi hela livet. Med social 

kompetens menar Dahlkwist att individen har förmåga att anpassa sig och att ”smälta in” i en 

grupp på ett balanserat sätt. Samtidigt som han betonar hur viktigt det är med samarbete, talar 

han om ”individualisering” i samhället. De som arbetar i en väl fungerande grupp presterar 

bättre än de som arbetar enskilt med samma uppgift. Förutsättningen är att det finns en god 

social kompetens, att man trivs och har god sammanhållning. Det är viktigt att 

arbetsuppgifterna uppfattas som intressanta och motiverande för alla i gruppen. (Dahlkwist, 

2002). 

 

Enligt Perssons bok ”Social kompetens- när individen, de andra och samhället möts” handlar 

begreppet om ”individens förmåga att både kunna anpassa sig till en grupp och att kunna 

samspela med andra människor” (s.185) och vidare att; ”social kompetens utgör individens 

förmåga att hantera relationer mellan sig själv, de andra och samhället” (s.182). Persson tar 

upp tre fenomen som kan knytas till social kompetens: emotionell intelligens, etikett och 
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bildning. Persson menar att social kompetens har både en relationsaspekt och en gruppaspekt 

och att när det talas om social kompetens avses förmågan att kunna ta folk eller att kunna 

samspela med andra, individens förmåga att anpassa sig till en grupp. Social kompetens är 

den kunskap och förmåga som krävs för socialt samspel och social kompetens ska balansera 

mellan ”hänsyn till sig själv och hänsyn till andra” (s.182). Persson tar vidare upp fyra 

definitioner av social kompetens, ”social kompetens som en förmåga; som ett sätt att vara; 

som beskrivning av hur individer samspelar; och som ett samlande begrepp för mänskligt 

samspel” (s.176).  

 

”Vad som upplevs som socialt kompetent varierar i alla händelser med samhällets utveckling 

och kultur. Social kompetens är en individuell förmåga men bedömningen av den är social. 

Vad vi anser vara stor eller liten social kompetens beror på hur vi förväntar oss och hur vi 

vant oss att relationerna mellan individen, de andra och samhället ska regleras” (Persson, 

2003 s.183). 

 

Goleman skriver i Persson att: ”en avgörande social förmåga är att kunna visa vad man 

känner” (1997:149). Persson delar Golemans uppfattning men tror också att det är viktigt att 

veta vad man känner och rätt kunna bedöma hur man ska visa vad man känner. 

Sammanfattningsvis menar Persson och Goleman att man bör tänka på att när man visar 

känslor bör man tänka på var man befinner sig och med vem (Persson, 2003).   

 

Herlitz (2001) menar att social kompetens är bundet till olika kulturer. Det innebär alltså att 

man kan vara socialt kompetent i Sverige men inte i andra länder. Herlitz tycker även att den 

sociala kompetensen bör följa med i sin tid. Han tycker inte att man ska acceptera allting som 

är nytt, men man bör vara medveten om allt som händer och ta ställning till det. Herlitz anser 

att den sociala kompetensen till stor del också är miljöbundet s.k. ”streetsmartnes” d.v.s. den 

överlevnadsskicklighet som en del barn och ungdomar utvecklar t.ex. i fattiga och farliga 

förorter till New York. I dessa miljöer krävs det en gedigen kompetens för att klara sig och 

överleva. Det finns även enligt Herlitz olika sorters social kompetens i olika yrken, en slags 

yrkeskompetens. Herlitz tar upp några viktiga komponenter som ingår i begreppet social 

kompetens. Precis som Persson anser Herlitz att kommunikationsförmåga och 

samarbetsförmåga ingår i den sociala kompetensen men Herlitz nämner även några fler 

komponenter t.ex. förmåga att kunna hantera konflikter, hur man uppträder i olika situationer, 

förmåga att kunna inspirera andra och att kunna möta förändringar, empati, lojalitet och 
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ärlighet. Man bör även som individ tänka igenom sin egen människosyn, detta är avgörande 

för hur man beter sig i samspel med andra människor. Humor ingår inte i den sociala 

kompetensen, för det är inget som man kan utveckla genom att reflektera över sig och sin 

omvärld. Men humorn är en av de viktigaste mänskliga egenskaperna hos en människa som 

man tycker är intressant och tycker om att vara med. 

 

2.3 Empati och social kompetens 
En viktig del i begreppet social kompetens är empati. Ordet empati kommer från grekiskans 

empatheia, (em = en betyder in och pathos är lidelse eller känsla) och betyder inkännande 

(Holm, 1987, Nerdrum, 1992). Empatheia har inte samma betydelse som sympati (från 

sympatheia) som betyder medkänsla, och som omfattar positiva känslor för en annan 

människa. I motsats till sympati innebär empati att kunna uppleva och uppfatta en annans 

känsla eller stämning utan att göra någon värdering av den. Man kan ha empatisk förståelse 

för någon man inte tycker om eller så kan man älska någon utan att ha empatisk förståelse. 

Empati är en process där man får information om en annan människas känslor så att man kan 

förstå den andres upplevelser. Empati betyder därför att förstå, inte bedöma eller värdera en 

annan persons känslor, och låta denna förståelse vara vägledande i kontakten med en annan 

människa (Holm, 1987, från Kinge, 2000).   

Empati beskrivs i punktform på följande sätt enligt Dahlkwist:  

• Förmåga att kunna leva sig in i och kunna dra slutsatser om vad en viss person känner vid 

ett visst tillfälle. 

• Förmåga att kunna visa medkänsla med andra, att kunna se och tyda små signaler i det 

sociala samspelet och att kunna se saker ur andras perspektiv. 

• Förmåga att kunna fånga upp ”dolda budskap” hos en person, dvs. dolda budskap i ”det 

som inte sägs”.  

Enligt de båda amerikanska forskarna Hatch och Gardner, vilka forskat länge på området, är 

empati nödvändigt för att en person ska anses ha charm, personlig utstrålning och lyckas i 

umgänget med andra människor (Dahlkwist, 2002) 

 

2.4 Social kompetens i förskola och skola 
Redan i förskolan ges barn möjligheten att lära och skapa kunskap i en pedagogisk 

verksamhet. Innehållet i verksamheten är planerat och valt utifrån barnens intressen och 

utifrån styrdokumenten. Det är viktigt att pedagogerna i förskolan har ett tydligt 

 11



förhållningssätt och att de är medvetna om vad de vill att barn ska lära sig samt kunskaper om 

barn och barns lärande. Barns lärande innan förskolan, i förskolan och utanför förskolan 

måste bilda en helhet för barnet. Den kunskap barnet får i förskolan måste knyta an till den 

kunskap barnet lärt sig på egen hand. Det som barnet lär sig i förskolan bör handla om att de 

får utveckla; ”en bred social kompetens, en kommunikativ kompetens, förståelse för olika 

innehåll och fenomen samt en lust och tillit till den egna förmågan att lära” (Pramling 

Samuelsson och Sheridan, 1999, s. 33). För att kunna möta varje barn i förskolan måste 

pedagogen inte bara förstå hur det förhåller sig utan även vara beredd att sätta sina egna 

intentioner, om vad som skall ske i barngruppen, åt sidan. Det är viktig att pedagogen kan 

upptäcka vad varje barn tycker om att göra så att de kan gå vidare i sitt lärande mot det som vi 

tror att barn kommer att ha glädje och nytta av att kunna. Barn erhåller kunskap genom att 

träffa andra människor, genom att leka, skapa, utforska, iaktta, lyssna och jämföra. Men 

barnet erhåller också kunskap genom att reflektera över sitt lärande genom att ställa frågor. 

Det barn lär sig om omvärlden och utvecklar i förskolan och senare i livet, beror till stor del 

på hur vuxna bemöter barns lärande och hur de utmanar barns tankar och teorier (Pramling 

Samuelsson och Sheridan, 1999). I förskolan försöker man utveckla den så kallade 

grundkompetensen, särskilt den sociala kompetensen. Det ligger sedan på skolan att utveckla 

detta vidare. Men för att detta ska kunna genomföras krävs ett samarbete mellan förskolan och 

skolan. Genom detta kan barns känsla av kompetens, bland annat på det sociala området, 

utvecklas vidare förhållandevis till de nya kraven i skolan (Fagerli m.fl., 2001). Ett perspektiv 

på undervisning och lärande är det sociokulturella och det innebär att lärande sker genom 

deltagande i en social praktik. Kunskap finns mellan människor och utvecklas när människor 

möts. Barn lär sig genom undervisning i skola och förskola, men de lär sig också utanför 

skolan, detta är ett exempel på olika sociala praktiker. Skolan och förskolan har historiskt sett 

haft skilda uppdrag i samhället. I skolan har barnet varit för att lära sig – skolan var på så sätt 

till för barnet. I förskolan har barnet oftast varit för att föräldrarna arbetat och i andra hand för 

sitt eget lärande. Detta gäller även sexåringarna (Lave & Wenger, 1994; Säljö, 1987; 1995; 

Rogoff m.fl., 1996 från Carlgren, 1999).  

 

2.5 Barn och social kompetens 
Barn lär sig social kompetens genom att använda sig av lek och språk. Det är svårt att skilja 

lek från lärande. ”I leken utforskar barn sin omvärld, bearbetar intryck och erfarenheter och 

kommunicerar med andra. I leken upptäcker barn också sina förmågor och intressen. Genom 
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leken utvecklas barn socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt”  (Abrahamsen, 1999, 

s.83). ”Genom att leka tillsammans utvecklar barnen sin sociala kompetens och de lär sig att 

leva med andra människor, skratta, bli arga utan att slåss, kompromissa, känna sympati och 

empati” (Abrahamsen, 1999, s. 86). Det finns olika former av lek. Två av formerna som kan 

utveckla barns sociala kompetens är enligt Lillemyr (2002); rollek, där barnet spelar en roll 

ofta i samspel med andra barn, och regellek, där reglerna står i centrum och flera barn leker 

tillsammans.  

 

Språket spelar en stor roll i barnets utveckling av den sociala kompetensen och i ”konsten att 

umgås med varandra”. Det är också ett viktigt redskap för mänsklig kommunikation. Maltén 

(1998) skriver i sin bok Kommunikation och konflikthantering att man genom kommunikation 

kan känna sig socialt uppskattad och sedd, komma någon annan människa nära, hålla ihop en 

familj eller hela samhället. Ett exempel för att utveckla barns språk är genom att läsa för det. 

Undersökningar visar att man aldrig tidigare har läst så mycket för barn som idag. Att läsa för 

barn är bra men det räcker inte för att de ska bli språkligt starka. Det är därför viktigt att skapa 

en dialog, kring det man läser för barnet, för att stärka barnets språk- och 

kommunikationsförmåga. Ett sätt att få barnen delaktiga är genom medläsning dvs. man läser 

tillsammans med barnen, stannar upp och ställer frågor. När man samtalar med barn är det 

viktigt att man använder sig av språkens mångfald, dvs. prata i fullständiga meningar och 

förklara ord som är svåra om barnet frågar, sätta ord på saker och händelser och prata med 

dem även om de är för små för att svara. När barn har något att berätta låt de göra det trots att 

tiden egentligen inte räcker till för alla barnen i gruppen att prata. Säg inte till dem att ”vi inte 

har tid, nu tar vi nästa!” (Pape, 2001). 

 

2.6 Pedagoger och social kompetens 
Pedagoger använder sig av social kompetens i samtal med föräldrar, barn och kollegor. Det är 

viktigt att man som pedagog ”känner av” föräldrarna och vänder det negativa till något 

positivt. Man ska även vara professionell genom att använda sina kunskaper dvs. att lära sig 

vad man bör och inte bör arbeta med. Detta innebär att pedagogen i mötet med föräldrar ska 

vara neutral och lyssnande. Det är pedagogen som leder samtalet och för det framåt, hon 

måste fråga för att förstå, inte för att få sina egna tankar bekräftade. Pedagogen måste lägga 

sina egna värderingar åt sidan, tänka på att hon är yrkesmänniska och inte privatperson.  Man 

får inte glömma att alla föräldrar älskar sina barn på sitt sätt. Eftersom det finns så starka band 
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mellan barn och föräldrar är det viktigt att man som pedagog tar vara på föräldrarnas expertis 

och att man också arbetar för ett gott samarbete. Man måste utgå från tanken att; ”föräldrarna 

är experter på sina barn” och att ”ingen utomstående vet mer om barnen än föräldrarna” 

(Kimber, 1993, s.7).  

 

Hargreaves menar att det är pedagogen som lockar fram elevbeteenden och att det också är en 

”process av växelverkande och ömsesidigt beroende” mellan pedagogen och eleven (s.18). 

För att eleverna ska känna sig trygga är det viktigt att pedagogen skapar ett bra 

undervisningsklimat, för sig själv och eleverna. Om det finns en god relation mellan lärare 

och elever blir eleverna mer motiverade och de känner att läraren bryr sig om dem. Elevens 

beteende i klassrummet beror på pedagogens roll och sätt att undervisa (Hargreaves, 1972 

från Birnik, 1999). ”Förskolor och skolor har mycket olika uppgifter, men de har det 

gemensamt att de är ålagda ett stort ansvar för barns personliga, intellektuella och sociala 

utveckling” (Juul, Jensen, 2003, s. 13) Pape däremot anser att det är viktigt att alla pedagoger i 

förskola och skola hjälper barn att stärka sin sociala kompetens, och inte bara fokuserar på att 

lära barn sociala färdigheter. ”Vi måste arbeta på ett sätt som skapar motivation. För att 

förändra sina värderingar och sitt beteende måste barnet vara motiverat. Det måste känna att 

de förändrade värderingarna har en positiv inverkan på samspelet med andra, och därmed 

representerar en kvalitativ förändring i tillvaron” (Pape, 2001, s.31). 

 Enligt läroplanen ska arbetslagen samarbeta. I Lpo 94 står det att alla som arbetar i skolan 

ska; ”samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande”. Läraren ska 

även; ”samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen” (s. 27). Ibland kan 

ett arbetslag brista i sin respekt för varandras kompetenser och för varandra som människor. 

Samarbetet mellan pedagoger sker främst utifrån skolans villkor. Tyvärr är då risken att 

kollegor i förskola och fritidshem ses som ett medel för att förverkliga skolans önskemål och 

intentioner. Samma förhållande kan råda i ett samarbete mellan lärare i olika ämnen. Den 

personliga identiteten och yrkesidentiteten är nära knuten till varandra och detta skapar ett 

negativt förhållningssätt till en persons yrkesroll (Orlenius, 2001). I 

Utbildningsdepartementets Att lära och leda (1999:63) nämns specialpedagogens roll i dagens 

skola. Samarbetet mellan pedagoger och specialpedagog skapar ett bra klimat för arbetslaget. 

Specialpedagogen erbjuder stöd till arbetslaget och till föräldrarna för att utveckla samverkan 

och samarbete. Specialpedagogen hjälper till vid upprättning av åtgärdsprogram så att eleven 

ska få bästa möjliga hjälp.  
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3. Problemprecisering 
I litteraturgenomgången har vi inte funnit exakt det vi är intresserade av dvs social kompetens 

i förskola och skola. Vi fick däremot en stor insikt i vad begreppet social kompetens innebär, 

och olika författares syn på detta. Därför valde vi att undersöka följande:  

• Hur upplever pedagoger social kompetens i förskola respektive skola idag? 

• Bemöter man som pedagog barnen, föräldrarna och kollegorna med samma sociala 

kompetens? 

 

4. Teoretisk utgångspunkt  
Utifrån vårt syfte; att undersöka pedagogers syn på social kompetens, har vi valt att belysa 

begreppet utifrån ett sociokulturellt perspektiv. I ett sociokulturellt perspektiv står 

kommunikationen och språkanvändningen i centrum. Vi tänker ta upp delar av Roger Säljös, 

Lev Vygotskijs och John Deweys teorier om det sociala samspelet människor emellan.  

 

Säljö (2000) nämner att alla människor är kulturvarelser. I vardagens alla aktiviteter tänker vi 

tillsammans med andra människor och samspelar med dem. Ett sätt som detta samspel sker 

genom är kommunikation. ”Kommunikation är länken mellan det inre (tänkande) och det 

yttre (interaktion)” (s.68). I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikationen och språket 

centrala och dessa är länken mellan barnet och omgivningen. Genom att barnet kommunicerar 

om vad som händer i deras lekar och genom interaktion blir barnet delaktig i hur människor i 

deras omgivning uppfattar och förklarar företeelser. Detta förklarar den ryske forskaren Lev 

Vygotskij på följande sätt; "människan föds som en social varelse med förmåga och behov av 

att kommunicera med sin omgivning". Han ser språket som tankens sociala redskap och att det 

är en viktig mental funktion hos alla människor. Vygotskij anser även att leken är en social 

aktivitet, "genom att leka tillsammans med andra i rollekar och regelstyrda spel lär sig 

barnen den sociala grammatiken och detta innebär att den sociala kompetensen tränas" 

(Skolbarn, 1999, nr.4, s. 17). 

 

Den amerikanske filosofen och pedagogen John Dewey talar om värdet av det sociala 

samspelet. Deweys tänkande har haft ett betydelsefullt inflytande på skoldebatten i Sverige. 

De tidigare läroplanernas betoning av elevaktiva arbetssätt som temaarbeten och grupparbeten 

och det som nu kallas för forskning, har hämtat sin inspiration från Dewey. Ett pedagogiskt 

mål som Dewey hade var att skapa ett bättre samhälle där var och en var tvungen att ta hänsyn 
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till varandra, och leva i en gemenskap. Den starka betoningen som finns i våra läroplaner, på 

demokrati och en demokratisk människosyn, fanns också i hans tänkande. För Dewey var 

nämligen en pedagogik en metod för att skapa och vidmakthålla demokratin (Skolbarn, 1999, 

nr.4). Vygotskij menade att "skolan och andra undervisningstyper kan betraktas som sociala 

sammanhang som är särskilt inriktade på att omforma tänkandet" (Skolbarn, 1999, nr.4, 

s.16). Detta blir mer tydligt när Säljö (2000) skriver att; "när vi är i skolan, följer vi de 

kommunikativa spelregler som är förväntade – vi ger och tar mening enligt det mönster vi 

uppfattar vara relevanta. Våra handlingar växer fram ur och bidrar till återskapandet av en 

viss social praktik". Det är detta som gör att vi blir kulturvarelser istället för 

förprogrammerade robotar, enligt Säljö. Individen, den sociala praktiken och redskapen hör 

samman och dessa är nödvändiga komponenter för att man ska kunna förstå människors 

handlande, eftersom de bestämmer varandra. 

 

Säljö (2000) tar i sin bok upp att; "ett utgångsantagande i ett sociokulturellt perspektiv på 

utveckling och lärande är att människor handlar inom ramen för praktiska och kulturella 

sammanhang och direkt eller indirekt samspel med andra". Det är detta antagande som leder 

till att man föredrar att tala om mänskligt tänkande som delar av, integrerat i och bidragande 

till sociokulturella praktiker. (Säljö, 2000, s. 104 – 105). ”Mänskliga handlingar är situerade 

i sociala praktiker. Individen handlar med utgångspunkt i de egna kunskaperna och 

erfarenheterna och vad man medvetet eller omedvetet uppfattar att omgivningen kräver, 

tillåter eller gör möjligt i en viss verksamhet. Detta är den grundläggande analysenheten i en 

sociokulturell tradition; handlingar och praktiker konstituerar varandra” (Säljö, 2000, 

s.128).  

 

5. Metodologisk utgångspunkt 

Den metodologiska utgångspunkt som vi har valt att utgå ifrån i detta arbete är Patels & 

Davidsons bok Forskningsmetodikens grunder. Vi kände att denna boken passade mer in i 

vårt val av ämne och det stod även mer tydligt beskrivit om kvalitativa bearbetningar av en 

text.  

 

Patel & Davidson (2003) skriver i sin bok att; man kan göra kvalitativa bearbetningar av olika 

texter t.ex. en bok, en artikel eller en dagbok eller av anteckningar från observationer. Det är 

även möjligt att kvalitativt bearbeta och analysera t.ex. en videoinspelning eller en 
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ljudinspelning. När man analyserar detta är det vanligt att man i text beskriver vad som sker 

på filmen eller vad som sägs på inspelningen, så att man kan få en text att arbeta utifrån. Ofta 

är textmaterialet ganska omfattande, och även om man endast har ett begränsat antal 

intervjuer, ger det ett stort textmaterial när man skriver ut det. En av fördelarna med att göra 

en löpande analys t.ex. direkt efter en intervju, är att det kan ge en idé om hur man kan gå 

vidare. Man kanske inser att man missat något i intervjun eller att den intervjuade uppfattar 

frågorna på ett sätt som vi inte föreställt oss. Inför bearbetningen måste man ännu en gång 

läsa igenom hela textmaterialet och gärna flera gånger därefter. Vi har både tittat i Patels & 

Davidsons (2003) och Bjurwills (2001) metodböcker men vi valde slutligen att endast utgå 

från Patels och Davidssons (2003) bok. Anledningen till detta var att vi kände att den 

förklarade det vi ville ha sagt på ett mer överskådligt sätt. En kvantitativ undersökning 

däremot är av beskrivande karaktär, och är lämplig att använda när man vill inhämta 

information från en större grupp människor vilket vi inte gjorde. När det är viktigt att 

statistiskt kunna fastställa ett resultat är kvantitativ undersökning vanligtvis det bästa 

alternativet (Patel & Davidsson, 2003). Här nedan beskriver vi skillnader mellan kvalitativ- 

och kvantitativ undersökning enligt en föreläsning (Melén, 2004). 

 

Kvantitativa undersökningar  Kvalitativa undersökningar 

Svar på ”Hur många?”    Svar på ”Varför?” 

Mer precisa     Mer sensibla 

Generaliserar    Exemplifierar 

Strävar efter tillförlitlighet    Ej nödvändigtvis tillförlitlig 

 

6. Empirisk del 

6.1 Uppläggning och genomförande  
Vi har intervjuat sex pedagoger under vår fem veckor långa VFU- period. Båda VFU- 

platserna ligger i Skåne. Vi intervjuade tre pedagoger på en förskola i en storstad och tre 

pedagoger på en skola som ligger på landsbygden strax utanför en medelstor stad.  

Pedagogerna vi intervjuat är barnskötare, förskollärare och lärare. Förskolan har två 

avdelningar, där arbetar sex pedagoger och en assistent och det finns ungefär trettio barn. På 

skolan arbetar tjugo lärare och det finns 10 klasser. Frågorna som vi ställde handlade om hur 

man använder sig av social kompetens i yrkeslivet och privat, tillsammans med barn, kollegor 

och föräldrar. Vi ville undersöka om det finns några skillnader i förskola och skola när det 
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gäller social kompetens. Våra intervjuer är kvalitativa och genomförda på olika sätt. Alla 

intervjuer utom en är genomförda muntligen och nedskrivna på papper. En intervju är 

genomförd med diktafon och senare nedskriven utifrån vad som sades på bandet. Vi bokade in 

tider med sex pedagoger. Vid intervjutillfällena satte vi oss ned, oftast i ett ostört rum. Vi som 

intervjuade hade med oss papper och penna, vid ett tillfälle även en diktafon. Vi ställde 

frågorna som vi hade (se s.16-19) och pedagogerna fick svara. Vi skrev ner svaren vi fick på 

papper. Pedagogerna som vi intervjuade informerades innan intervjutillfället om att deras 

namn skulle vara anonyma i arbetet. Namnen är fingerade och skolornas namn skrivs inte ut.   

 

6.2 Metodkritik 
Vårt val av metod föll på kvalitativa intervjuer eftersom vi kände att vi ville möta den vi 

skulle intervjua personligen. Det blev då inte så opersonlig som vi anser att en enkät kan vara. 

En enkät kan ta längre tid att genomföra och att få in svaren från de som svarat. Eftersom 

tiden var begränsad blev det istället naturligt för oss att intervjua pedagogerna på våra VFU- 

platser denna termin. Detta fungerade bra trots att pedagogerna inte alltid hade den tid som vi 

hade önskat för intervjuerna. Vi hade också flera andra uppgifter, från högskolan, under VFU: 

n som tog vår tid och uppmärksamhet. Nu när vi ser tillbaka på våra genomförda intervjuer 

inser vi att vi har alldeles för få och att vi skulle ha fått ett annat resultat om vi intervjuat fler 

personer och på andra skolor respektive förskolor. Vi kunde även ha intervjuat pedagoger på 

högre stadier t.ex. högstadiet eller gymnasiet, för att få större spridning. En intervju är 

genomförd med band och nu i efterhand ser vi att det hade varit bra att spela in alla våra 

intervjuer istället. Detta på grund av att vi som intervjuare hade varit mer avslappnade, istället 

för att vi fick skriva ned allt som sades. Den som blev intervjuad hade också kunnat slappna 

av och tala mer fritt, det hade då liknat ett vanligt samtal två människor emellan. Det hade 

även varit lättare att få ett mer utförligt svar från den intervjuade. Vi kunde även intervjuat 

barn för att se deras syn på den sociala kompetensen. Det hade dock inte gått att intervjua 

barn i förskolan då de inte förstår begreppet social kompetens. Frågorna hade i så fall fått 

skrivas om men då kanske syftet inte uppnåtts.  

 

 

6.3 Redovisning av resultat  
Vi har genomfört intervjuer med sex pedagoger på våra VFU- platser, en förskola och en 

skola i Skåne. Anledningen till att vi genomförde sex intervjuer var att vi ville ha lika många 
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intervjuer vardera och det fanns inte tid eller möjlighet under vår fem veckor långa VFU-

period till att intervjua fler pedagoger. Vi har här sammanställt svaren för att se om det finns 

några skillnader på social kompetens i förskolan och skolan. De som blev intervjuade är Anna 

som är barnskötare, Elisabeth och Lotta som är förskollärare och Agneta, Stina och Ulrika 

som är lärare. Anna, Elisabeth och Lotta arbetar på en förskola i en storstad i Skåne. Agneta, 

Stina och Ulrika arbetar på en byskola med förskoleklass och år 1-2 utanför en medelstor stad 

i Skåne. Vi har delat upp svaren mellan förskola och skola för att tydligare se skillnaderna 

men vi har valt att skriva ihop svaren och inte skriva ut namnen på vem som svarat vad. För 

att få en tydlig bild av vad pedagogerna svarade på frågorna, finns intervjuerna i sin helhet 

som bilaga. (Se bilaga 1). I denna bilaga har vi sammanställt svaren från intervjuerna i en 

berättande form och inte som direkta citat. 

 

1. Vad innebär social kompetens för dig? 

Förskola: Enligt Elisabeth innebär social kompetens att "kunna fungera i en grupp, ”läsa av” 

vad andra människor tycker och känner och kunna förstå det". Förskollärarna Elisabeth och 

Lotta och barnskötaren Anna är sedan överrens om att kunna se andra individer och inte bara 

sig själv. Social kompetens innebär enligt dem att man är lyhörd för andra människors 

olikheter och känslor och att man har en bra intuition. Att man kan ta människor på rätt sätt 

och att man är professionell. De tycker att det är viktigt att man är tydlig, visar var gränserna 

går, men att man samtidigt kan bjuda på sig själv.  

 

Skola: Agneta svarar att social kompetens är att "kunna möta vardagssituationer på ett 

trevligt sätt för andra människor och för sig själv". De andra pedagogerna i skolan anser att 

social kompetens är att man kan uppföra sig, vara vänlig och ha respekt för andra människor 

och för sig själv. Att man kan vara i grupp och kunna regler. Att kunna möta alla människor 

”på rätt sätt” dvs. att man kan anpassa sig till situationen och till personen som man pratar 

med. Agneta, Stina och Ulrika är alla överrens om  att man bör vara professionell i sitt yrke 

och kan möta alla barn utifrån deras förutsättningar.  

 

Analys: På denna fråga svarar förskola och skola ganska lika. Svaren handlar om att möta 

andra människor på ”rätt sätt” och med respekt. Pedagogerna är överens om att man bör vara 

professionell i sitt yrke. Pedagogerna i förskolan tycker att social kompetens innebär att man 

är lyhörd för andra människors olikheter och känslor och att man har en bra intuition. 
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Pedagogerna i skolan anser att det är viktigt att man följer regler och att man som individ har 

förståelse för och anpassar sig till andra människor för att samspelet ska fungera.  

2. Hur framkommer detta i ditt samspel med;  

a) Barn 

b) Kollegor   

c) Föräldrar 

 

 

a)  

Förskola: På denna fråga svara Anna att hon försöker vara "positiv och glad, lyhörd för 

barnens frågor, önskningar och känslor och att känna glädje". Vidare är de alla eniga i att 

man bör vara en bra förebild för barnen och att man som pedagog är mån om att vara i en 

grupp och ser alla barnen. Att man ser alla barn, ser dem i ögonen, nämner dem vid namn och 

hälsar på dem när de kommer till förskolan.  

 

Skola: Ett sätt som skolan använder sig av är dramatiseringar tillsammans med barnen. 

Agneta säger att hon använder sig av Kompissamtal, där barnen får prata med varandra om 

hur de känner. Om de blivit bra behandlade av kompisarna eller om någon har varit taskig t 

ex. Det är viktigt att vara en bra förebild för barnen, någon som de ser upp till. Att möta varje 

barn utifrån deras förutsättningar, ta vara på barnens egenskaper och se det positiva med varje 

barn.  

 

Analys: Här är pedagogerna överens om att man bör vara en god förebild för barnen och de 

pekar på hur viktigt det är att se alla barn, ta vara på deras egenskaper och se det positiva med 

varje barn. Agneta, en av pedagogerna i skolan, använder sig av dramatiseringar som ett av 

redskapen i sitt arbete med att utveckla den sociala kompetensen hos barnen. 

 

b)  

Förskola: Elisabeth poängterar att det är viktigt att kunna se andras olikheter som en styrka 

och inte som ett hinder. Acceptera de andra pedagogernas sätt med barnen även om det skiljer 

sig från sitt eget. Viktigt att man kan säga ifrån och vara tydlig och rak mot varandra, att man 

kan ta både positiv och negativ kritik på ett bra sätt. Genom att ha en öppenhet och prata med 

varandra om tankar som kan uppstå och informera varandra om viktiga saker visar man sin 

sociala kompetens, men även att man kan prata privata saker med sina kollegor. Lotta säger 
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att "vuxna behöver också bli sedda!" och därför är det viktigt att även kunna prata om privata 

saker på arbetet. 

 

Skola: Skapa ett bra arbetsklimat och bemöta kollegorna på ett trevligt sätt. Viktigt att man 

arbetar mot samma mål. Möta andra människor med respekt och respektera kollegornas 

tankar. Ulrika säger att det är viktigt att "man kan ge och ta kritik kollegor emellan och att 

man är ärlig". Det är också viktigt att man kan prata om barnen med sina kollegor och att 

man ibland kan prata om privata saker.  

 

Analys: Pedagogerna sa att man bör vara öppen och trevlig mot sina kollegor och att man 

möter dem med respekt. Att man tar vara på varandras olikheter och ser dem som en styrka. 

Att man är ärlig och rak, både ge och ta positiv och negativ kritik. Pedagogerna i både 

förskola och skola är eniga om att det är bra om man kan vara öppen och prata om privata 

saker ibland, när det ges tillfälle för det. Pedagogerna i skolan poängterar att man bör skapa 

ett bra arbetsklimat, och att man arbetar mot samma mål inom arbetslaget. 

 

c)   

Förskola: Pedagogerna i förskolan tycker att det är viktigt att man lyssnar på föräldrarnas 

åsikter och önskningar, acceptera deras ståndpunkt eller olikheter samtidigt som de accepterar 

pedagogens. De är också överens om att det är viktigt att man är öppen och glad och att man 

lyssnar på föräldrarna och att man inte dömer dem, men också att man kan stötta och svara på 

deras frågor. I samspelet med barnen och föräldrarna på förskolan anser en av pedagogerna att 

barnen kommer som klar nummer ett och därefter samarbetet med föräldrarna.   

 

Skola: Det är viktigt att man som pedagog skapar ett bra samarbete med föräldrarna och 

bemöter dem på ett trevligt sätt. Möt andra människor med respekt och respektera deras 

tankar. Det är också väldigt viktigt är att man tror på sig själv och att man är säker i sin roll 

som pedagog. Ulrika tillägger att man bör försöka vara en trygg person och lyssna på det 

föräldrarna säger och tycker. Det är också viktigt att man kan ta till sig kritik, föräldrarna är 

experter på sina barn, därför kan vi lära mycket av dem.  

Analys: På denna fråga finns det likheter i pedagogerna svar. De tycker att man skapar ett 

gott samarbete genom att möta föräldrarna med respekt och att man lyssnar på deras åsikter 

och önskemål. Både pedagogerna i förskolan och skolan anser att man bör vara öppen och 
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glad och säker i sin yrkesroll.  Pedagogerna i skolan betonar vikten av att man kan ta till sig 

kritik från föräldrarna, och lära utav dem. 

 

3. Använder du dig av samma sociala kompetens i ditt arbetsliv som i ditt privatliv? 

Förskola: Förskollärarna svarar att de inte använder sig av samma sociala kompetens hemma 

som på arbetet men att man bör vara lyhörd, öppen och positiv både i privatlivet och i 

arbetslivet. Lotta säger att "man kan vara på annat sätt mot folk som du känner väl". När man 

är i sin yrkesroll går man in i en roll och man blir professionell. Hemma kan man vara mer sig 

själv och ”flippa ut” och vara mer sprallig. 

 

Skola: Lärarna svarar att man tar mer vara på den sociala kompetensen i sitt arbete. Agneta 

säger att yrkesrollen gör att hon är mer medveten om vad man säger. Hemma kan man vara 

mer spontan.  När man möter barnen gör man det på ett sätt som man själv vill bli bemött på. 

Man tar på sig olika roller beroende på vem man pratar med och anpassar sig på bästa sätt. 

 

Analys: Svaren på denna fråga handlar om att man borde vara samma person hemma som på 

sitt arbete men i praktiken är man inte det. Pedagogerna i både förskolan och skolan är 

överens om att man på arbetet ofta tar mer vara på den sociala kompetensen, man går in i en 

roll och är professionell i samspelet med andra människor. Men hemma anser de att man kan 

vara mer spontan, sprallig och ”flippa ut”.   

 

4. Anser du att den sociala kompetensen skiljer sig åt i förskola och skola? Motivera ditt 

svar. 

 

Förskola: Här svarar förskollärarna att det inte bör skilja sig åt, det borde vara samma, men 

de är inte riktigt säkra eftersom de anser att de har för lite erfarenhet från skolans värld. 

Kanske kan olika personligheter göra att det skiljer sig. En av förskollärarna tror att förskolan 

och skolan börjar närma sig varandra och hon ser ett generationsskifte i skolan. Lotta säger att 

"vad det gäller social kompetens gentemot kollegor, så tror jag nog att de har det. De 

samarbetar ju rätt mycket nu, de är på god väg. Det är inte bara "deras värld" som det var 

förr". Lärarutbildningen har ändrats och nu går alla blivande lärare tillsammans första 

terminen. När alla lärare utbildas tillsammans tror hon att vi får mer förståelse för varandra.  
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Skola: Agneta och de övriga pedagogerna tycker inte att det borde skilja sig åt men att barnen 

skiljer sig åt i ålder och utveckling, därför bemöter man dem på olika sätt. De tror också att 

det är mer fritt i förskolan, mer lek och att det finns tydligare regler i skolan. Barnen lär sig 

samarbeta med andra barn i förskolan genom leken och utvecklar då sin sociala kompetens. I 

skolan sen, blir den ännu mer tydlig. Lärarna tror också att samarbetet i arbetslagen verkar 

vara bättre på förskolan. 

 

Analys: På frågan om skillnaderna i synen på social kompetens mellan förskola och skola inte 

helt eniga. Lotta i förskolan svarar att hon tror att de båda verksamheterna börjar närma sig 

varandra och att det snart blir ett generationsskifte i skolan. Lärarutbildningen har ändrats och 

nu går alla blivande lärare tillsammans första terminen. Hon tror att om alla lärare utbildas 

tillsammans så får de större förståelse för varandra. De andra pedagogerna i förskolan ansåg 

sig inte ha kunskap om hur den sociala kompetensen syns och används i skolan. Detta 

framkom även hos pedagogerna i skolan, de ansåg sig inte ha så mycket insyn i förskolan men 

de trodde ändå att barnen lär sig social kompetens genom lek. De tror även att pedagogerna 

samarbetar bättre i förskolan.  

 

7. Metoddiskussion  
När vi sammanställt det resultat som vi fått fram från vår undersökning, fann vi att det inte 

framkommer någon större skillnad i synen på den sociala kompetensen mellan förskola och 

skola idag. Vi tror att detta resultat kan vara påverkat av att vi gjort så få intervjuer. Vi valde 

att genomföra en kvalitativ undersökning hade vi däremot genomfört vår undersökning med 

kvantitativ metod tror vi att vi fått ett mer exakt och tillförlitligt resultat. Om vi även gjort fler 

intervjuer så hade vi förmodligen fått större spridning på svaren. Vi hade kanske sett sämre 

exempel på samarbete om vi varit ute på fler ställen och genomfört intervjuer. Vi har fått en 

inblick i hur det kan vara i förskola och skola men vi har inte tillräckligt med svar för att säga 

att så här är det i alla verksamheter. Materialet som vi utgått ifrån är för litet för att ge 

undersökningen rättvisa. Faktorn att vi hade begränsat med tid till att skriva arbetet spelade en 

stor roll i valet av metod. Om vi haft mer tid skulle vi tänka om i metodvalet. Vi hade då 

troligtvis kombinerat intervjuer med enkäter dels för att få ett större underlag att utgå ifrån 

och dels för att underökningen hade varit mer omfattande. Vi hade även valt att intervjua barn 

om hur de ser på social kompetens. Men detta hade krävt att vi fått förklara den sociala 

kompetensen för dem på deras nivå och kanske intervjuat äldre barn. Sättet att bearbeta 
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intervjuerna på hade troligtvis ändrats. Vi hade enbart använt oss av inspelning på band 

istället för att skriva för hand. Detta anser vi ger läsaren en bättre helhetssyn på intervjun, och 

därigenom en bättre förståelse för vad den intervjuade vill ha sagt, och ett mer professionellt 

intryck på den intervjuade. 

 

7.1 Diskussion 
Social kompetens är en viktig del i samspelet mellan människor. Det har alltid funnits men det 

var inte förrän på 1980- talet som det blev ett välkänt begrepp. Vi har nog alla vår egen 

definition av vad begreppet innebär och hur vi använder oss av det i praktiken. Men vi anser 

att det viktigaste är att man bemöter människor i sin omgivning på samma sätt som man själv 

vill bli bemött. Vi håller med Persson (2003) om att "social kompetens utgör individens 

förmåga att hantera relationer mellan sig själv, de andra och samhället" (s.185). För att 

kunna göra detta anser vi att det bästa är att man först lär känna sig själv som individ, för då 

kan man bättre lära sig förstå andra människor (Dahlkwist, 2002). 

 

En viktig komponent i begreppet social kompetens är empati. Det är en process där man får 

information om en annan människas känslor så att man kan förstå den andres upplevelser. 

Oavsett med vilken ålder man arbetar med, förskola eller skola, anser vi att det är viktigt att 

en pedagog har förmågan att kunna känna empati. Vi tycker precis som Dahlkwist (2002) att 

det är viktigt att man kan visa medkänsla med andra människor, både barn och vuxna, och 

man kan se en sak ur en annan människas synvinkel. Detta tror vi kan hjälpa pedagogen att 

utvecklas som individ och utveckla social kompetens. 

 

Resultatet som vi fick på våra intervjuer förvånade oss, då vi trodde att det skulle finnas större 

skillnader i pedagogernas syn på social kompetens. I vår undersökning fann vi att pedagogers 

syn på social kompetens inte skiljer sig nämnvärt åt beroende på om man arbetar i förskola 

eller skola. Att resultaten inte skilde sig åt mellan förskolan och skolan kan bero på att på 

skolan där vi genomförde tre intervjuer har pedagogerna ett nära samarbete med förskolan. De 

arbetar tematiskt i skolan och det går en röd tråd mellan verksamheterna, de arbetar utifrån 

styrdokumenten på ett tydligt sätt. En annan faktor till att vårt resultat inte skilde sig mer åt 

kan bero på att våra VFU-platser, där vi genomförde intervjuerna, har ett bra samarbete i 

arbetslagen. I både förskolan och skolan, där vi genomförde de sex intervjuerna, utgår de 

också ifrån styrdokumenten på ett tydligt och bra sätt. Vi anser att vi uppnått vårt syfte, som 
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var att undersöka pedagogers syn på social kompetens, om det skiljer sig åt i förskola 

respektive skola. Vi kunde inte utifrån vår undersökning se att det finns några skillnader 

mellan förskola och skola, men pedagogerna på båda ställena var i alla fall mycket medvetna 

om den sociala kompetensens betydelse när de arbetar med barn och vuxna.  Efter genomfört 

arbete så har vi fått mer kunskap om social kompetens och hur det används ute i förskolan och 

skolan idag. Det var mycket intressant att se hur pedagogerna som vi intervjuade ställde sig 

till begreppet social kompetens. Alla som vi intervjuade var väldigt positiva och de ansåg att 

det är oerhört viktigt att uppmärksamma social kompetens i dagens förskola och skola. 

Genom att vi pedagoger är socialt kompetenta smittar vi av oss på barnen. Vi tror då att 

barnen utvecklar sin sociala kompetens, i huvudsak genom leken, språket och samspelet med 

andra barn.  

 

Orlenius (2001) skriver att enligt läroplanen ska fritidspedagoger, lärare och förskollärare 

samarbeta. Detta kan innebära både för- och nackdelar. Ibland kan ett arbetslag brista i sin 

respekt för varandras kompetenser och för varandra som människor. Men på frågan om hur 

man använder sig av sin sociala kompetens i samarbetet med kollegorna svarar pedagogerna 

att man bör se andras olikheter som en styrka och inte som ett hinder. De tycker också att det 

är viktigt att man kan acceptera de andra pedagogernas sätt med barnen, även om det skiljer 

sig från sitt eget. Pedagogerna uppskattar också att man kan säga ifrån och vara tydlig och rak 

mot varandra, att man kan ta både positiv och negativ kritik på ett bra sätt. Slutligen är det 

viktigt att man tänker på att arbeta mot samma mål. Vi hoppas att detta samarbete verkligen 

fungerar på ett bra sätt ute i verksamheterna och att det inte bara är något som pedagogerna 

svarar för att det ska ”låta bra”. Vi tror precis som Dahlkwist (2002) att förutsättningen för att 

det ska finnas en god social kompetens är att man trivs i gruppen och att man har god 

sammanhållning och att man arbetar mot samma mål. 

 

Pedagogerna svarade att det är viktigt att man lyssnar på föräldrarna och att man inte dömer 

dem, men också att man kan stötta och svara på deras frågor. Deras svar stämmer överens 

med det som Kimber (1993) skriver om att man bör samarbeta med föräldrarna för att de är 

experter på sina barn. Vi tycker att det är viktigt att man tar vara på föräldrarnas expertis och 

att man arbetar för ett gott samarbete. Vi tror att det underlättar för både pedagogerna och 

föräldrarna om man arbetar tillsammans.  
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Förskollärarna svarar att de inte använder sig av samma sociala kompetens hemma som på 

arbetet men att man bör vara lyhörd, öppen och positiv både i privatlivet och i arbetslivet. När 

man är i sin yrkesroll går man in i en roll och man blir professionell. Lärarna tycker även att 

man tar mer vara på den sociala kompetensen i sitt arbete. Yrkesrollen gör att man är mer 

medveten om vad man säger. Herlitz (2001) menar att det finns olika sorters social kompetens 

i olika yrken, en slags yrkeskompetens. Lärarna tyckte i intervjuerna att man tar på sig olika 

roller beroende på vem man pratar med och anpassar sig på bästa sätt. Vi tror också att man 

använder sig av sin sociala kompetens på olika sätt beroende på vem man möter eller pratar 

med, dvs. tar på sig olika roller. Vi tror dock att det är bra om man vågar visa lite mer av sin 

privata person även i yrkeslivet.  

 

På första frågan, i problempreciseringen, om hur pedagoger upplever social kompetens i 

förskola och skola idag, har vi fått inblick till viss del. På den andra frågan om man bemöter 

barn, föräldrar och kollegor med samma sociala kompetens var svaret entydigt, alla 

pedagogerna var eniga i att man ska bemöta alla människor med respekt och öppenhet. Vi 

anser att det hade varit oerhört intressant att utveckla vår undersökning. Man skulle kunna 

forska vidare om begreppet social kompetens t.ex. 

• Jämföra hur den sociala kompetensen förhåller sig i förskolor och skolor i andra delar av 

Skåne. Man skulle även kunna jämföra Skåne med andra län eller se skillnader i Sverige.  

• Hur synen på social kompetens är i olika sociala grupper t.ex. om det finns någon skillnad 

mellan svenskar och invandrare eller mellan hög- eller lågutbildade individer?  
• Skiljer sig den sociala kompetensen åt mellan flickor och pojkar? eller mellan kvinnliga 

och manliga pedagoger? (Genusperspektiv) 

 

Slutligen vill vi ge läsaren små tips och idéer på hur man som individ på egen hand kan 

utveckla sin sociala kompetens. Dessa tips är skriva med humor och "glimten i ögat" och man 

får som läsare själv omvandla dem efter eget tycke och smak 

• Inventera din garderob – förnya vid behov!  

• Lyssna aktivt på den som talar. Att lyssna aktivt innebär att du frågar, följer upp det som 

den andre verkar vara intresserad av. 

• Träna dig på att observera andra när du samtalar med dem. Läs av dem och använd den 

information du får genom att möta den andra individen. 
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• Satsa på ditt utseende och din klädsel, och anpassa den efter den du möter. Hela 55% av 

förtroendet påverkas av hur personen ser ut, är klädd samt av frisyr och kroppsspråk.  

• Våga le! 

• Träna din röst. Variera tonläget. 

• Lär dig vilka dina svaga sidor är i sociala sammanhang och lär dig av dem. 

(http://www.faust.org/smarta_sidorna/smart_2.html)  

  

 

8. Sammanfattning 

Detta examensarbete handlar om social kompetens. Vi anser att man möter social kompetens 

dagligen, i alla möten med människor t ex. både i privatlivet, i arbetslivet och i skolan. Syftet 

med vårt arbete är att se pedagogernas syn på social kompetens. Vi vill undersöka om social 

kompetens skiljer sig åt i förskola och skola. Den litteratur som vi har hänvisat till i arbetet tar 

upp att social kompetens innebär att; man kan läsa av andra människor och konsten att kunna 

bemöta folk på rätt sätt. En viktig del i begreppet social kompetens är empati. Barn lär sig 

social kompetens genom att använda sig av lek och språk. Den teoretiska utgångspunkt som vi 

har utgått ifrån är det sociokulturella. I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikationen och 

språkanvändningen centrala, och dessa utgör länken mellan barnet och omgivningen. Vi har 

med tankar från Säljö, Vygotskij och Dewey. Metoden som vi använt oss av är kvalitativa 

intervjuer. Vi har intervjuat sex pedagoger i förskola och skola, på våra VFU- platser, om 

deras syn på social kompetens. Vi ville undersöka om det finns några skillnader i förskola och 

skola när det gäller social kompetens. Resultatet som framkom i vår undersökning var att det 

inte framkommer någon större skillnad i synen på den sociala kompetensen mellan förskola 

och skola idag. Slutsatsen är att man som pedagog alltid ska bemöta alla människor, barn, 

föräldrar eller kollegor, med respekt. Svaren som vi fick på frågorna i vår problemprecisering 

gav oss en inblick i hur synen på social kompetens är i förskola och skola idag. Men det gav 

oss inte tillräckligt med material för att konstatera att så här är det i alla förskolor och skolor 

idag.  
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Bilaga 1 

Intervju 1  
Elisabeth är i 40 årsåldern och förskollärare. Hon arbetar på en förskola i en storstad i Skåne. 

 

1. Vad innebär social kompetens för dig? 

Elisabeth svarar att social kompetens för henne innebär; att kunna fungera i en grupp, "läsa 

av" vad andra människor tycker och känner, och kunna förstå det. Att kunna se andra 

individer och inte bara sig själv. 

 

2. Hur framkommer detta i ditt samspel med;   

a) Barn 

b) Kollegor 

c) Föräldrar 

 

a) Hon menar att hennes sociala kompetens syns genom att hon är en bra förebild för barnen 

och att hon berättar varför man gör en sak, och inte bara säger nej till barnen. Hon anser även 

att hon som pedagog bör vara mån om att vara en grupp och "se" alla barnen.  

 

b) Elisabeth tycker att den sociala kompetensen i arbetslaget kan se ut på många sätt. En sak 

som hon försöker att göra är att se de andras olikheter som en styrka och inte som ett hinder. 

Men även att man kan acceptera deras sätt med barnen, även om det skiljer sig från sitt eget 

sätt. Man måste även säga till, kunna ta dålig respektive bra kritik och på rätt sätt. 

 

c) I samspelet med föräldrarna tycker Elisabeth att hennes sociala kompetens kommer till 

följande uttryck. Att hon lyssnar av föräldrarnas åsikter och önskningar, står för vad hon ska 

göra, acceptera deras ståndpunkt eller olikheter samtidigt som de accepterar hennes. Men 

också att kunna stötta och svara på deras frågor. Inte tro att hon är bäst på deras barn, för det 

är dem. Elisabeth avslutar denna fråga med att säga i samspelet med barnen och föräldrarna 

på förskolan kommer barnen som klar nummer ett, och därefter som tvåa; samarbetet med 

föräldrarna. 
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3. Använder du dig av samma social kompetens i ditt arbetsliv som i ditt privatliv? 

Elisabeth använder sig inte alltid av samma sociala kompetens hemma som på arbetet. Hon 

har alltid haft kontakt med andra människor t.ex. ett förflutet yrkesliv inom vården. Många 

gånger tiger hon privat, fastän hon skulle ha sagt ifrån. Men samtidigt menar hon att detta kan 

skapa ovänner; att alltid säga till, att "bullra på". 

 

4. Anser du att den sociala kompetensen skiljer sig åt i förskola och skola? Motivera 

ditt svar. 

Efter noga övervägande tycker hon inte att det ska skilja sig åt. Det borde vara samma, tycker 

hon. Elisabeth jämför med sin dotters klassföreståndare i årskurs 2, som hon anser har god 

social kompetens. Slutligen säger hon att; "vi har gått samma utbildning (den gamla 

lärarutbildningen), så det borde inte skilja sig åt!". 

  

Intervju 2 

Anna är i 30 årsåldern och barnskötare. Hon arbetar på en förskola i en storstad i Skåne. 

 

1. Vad innebär social kompetens för dig? 

Anna anser att begreppet för henne innebär att umgås och att kunna möta alla sorters 

människor och olikheter på olika sätt. Hon poängterar även att man fungerar på olika sätt i 

mötet med barn och vuxna. Social kompetens är också att man är lyhörd för andra människors 

olikheter och känslor och att man har en bra intuition. 

 

2. Hur framkommer detta i ditt samspel med;   

a) Barn 

b) Kollegor 

     c) Föräldrar 

 

a) När Anna är tillsammans med barnen framkommer hennes sociala kompetens genom att 

hon försöker vara "positiv och glad, lyhörd för barnens frågor, önskningar och känslor och 

att känna glädje". Att hon är "synlig" för barnen, gå ner på deras nivå t.ex. genom att inte stå 

utan sitta på knä.  
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b) I samspelet med kollegorna försöker Anna fungera på samma sätt som hon beskrivit med 

barnen ovan. Men hon tillägger även att genom att ha en öppenhet och prata med varandra 

om tankar som kan uppstå, visar Anna sin sociala kompetens. Hon försöker att inte vara 

tystlåten utan att ha humor. Anna pratar gärna privata saker, inte bara jobb. Då blir det lite 

mer personligt anser hon. 

 

c) Anna anser även att det är viktigt att man är öppen och glad när man pratar med en 

förälder. Att man lyssnar på deras önskemål, tankar och att man är positiv och kan möta dem 

med en öppenhet. Anna anser att man ska "försöka hålla samma linje med alla föräldrar 

vilket tyder på att man är "proffsig" ". 

 

3. Använder du dig av samma social kompetens i ditt arbetsliv som i ditt privatliv? 

Anna ser sig själv som en känslomänniska. Hon försöker vara lyhörd, öppen, positiv och glad 

både i arbets- och privatlivet. Anna poängterar att hon använder sig av samma egenskaper 

men visst kan man ha dåliga dagar. 

 

4. Anser du att den sociala kompetensen skiljer sig åt i förskola och skola? Motivera 

ditt svar. 

Anna tänker efter och svarar sedan att den sociala kompetensen inte bör skilja sig så mycket i 

förskola respektive skola. Eftersom hon är barnskötare, säger hon att hon inte kan sätta sig in i 

förskollärar- eller lärarrollen. Anna säger också att olika sorters personligheter skiljer social 

kompetens åt i förskolan och skolan. 

 

Intervju 3 
Lotta är i 30 årsåldern och förskollärare. Hon arbetar på en förskola i en storstad i Skåne. 

 

1. Vad innebär social kompetens för dig? 

Lotta anser att social kompetens är ett stort ord. Efter en stunds reflektion svarar hon att man 

ska vara lyhörd, "ha de stora glasögonen på sig" och "att man ska vänta in". Att man kan ta 

människor på rätt sätt och att man visar det professionellt. Lotta säger att det är viktigt att man 

är tydlig men samtidigt bjuder på sig själv. Med tydlig menar hon att man visar var gränserna 

går. 
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2. Hur framkommer detta i ditt samspel med;   

a) Barn 

b) Kollegor 

      c) Föräldrar 

 

a) Den sociala kompetensen i samspel med barnen visar Lotta följande. Genom att hon sätter  

sig ned och är i ögonhöjd med barnen. Att man inte dömer dem för fort utan lyssnar in 

dem och är på deras nivå. "Om jag har frågat en fråga så svarar jag inte åt dem utan jag  

väntar in svaret - försöker. Om det uppstår ett bråk så försöker man inte vara där med 

pekfingret, utan man försöker förmedla vad det är som har hänt. Att dem får träna sin sociala 

kompetens, prata med varandra, lyssna på varandra - och som jag lyssnar. Jag försöker se 

alla. Jag vill se alla och jag vill gärna när de kommer att man säger; -"Hej!", till dem och att 

man nämner dem vid namnen". 

 

b) Lotta anser att det är viktigt att man försöker prata med varandra, informera varandra t.ex. 

"om jag går in här, går du in där" , "ett bollande"! Att man ibland kan prata privata saker 

med sina kollegor, men samtidigt måste man också vara väldigt lyhörd och se om det är läge 

för det nu. –”Kan jag sitta här i sandlådan och snacka, hur var helgen?”. ”Vi är ju här för 

barnens skull, vi är ju inte här för att snacka av sig”. Och Lotta menar även att det finns 

tillfälle för det också, men där måste man läsa av; - "hur är situationen nu?". Det är också 

viktigt för vissa personer behöver det mycket. "Vuxna behöver också bli sedda!". Lotta tycker 

att man ska vara tydlig och rak mot varandra. När det gäller att planera verksamheten så gäller 

det att tänka; -"nu bestämde vi det här, då måste vi göra så!" , så flyter det på ett annat sätt. 

Men sen anser Lotta också att man ska kunna säga; - "okej, jag hade fel!". 

 

c) Lotta tycker att man i samspel med föräldrarna bör agera på samma sätt som med barnen. 

Att man lyssnar in föräldrarna och inte dömer. Lotta försöker att alltid "läsa av" föräldrarna, 

precis som med barnen, se på deras kroppsspråk och hur de känner sig. Ser man att det är 

något så tar man det lugnt och stressar inte. Lotta säger; - "att man har det här lugna, så tror 

jag att det blir bra!". I ett samtal med en förälder brukar Lotta tänka som så att; - "jag kan 

inte alla föräldrars namn i huvudet men jag försöker, om jag kan och om jag ska säga dem 

någonting, förmedla någonting, så brukar jag kolla namnen, se vad de heter. Det blir mer 

personligt och känns mer proffsigt. Då känner dem också att det är riktat till dem också på ett 

annat sätt".  Lotta berättar i intervjun att hon väldigt ofta säger nej, rakt av till en förälder. Då 
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ska det gälla något ytterst konkret t.ex. om en förälder frågar om deras barn kan vara kvar på 

förskolan till klockan halv sex, och förskolan stänger klockan fem. Då blir ju svaret nej. 

Istället för att säga nej, eller om Lotta inte har något svar på en förälders fråga brukar hon 

svara att; - "jag ska kolla upp det och återkommer". 

 

3.  Använder du dig av samma social kompetens i ditt arbetsliv som i ditt privatliv? 

Lotta brukar använda sig av samma social kompetens på det viset att hon lyssnar och är 

lyhörd för alla. Men sättet som detta sker på varierar nog, tror hon. Hon säger att; - "dels så 

kan man vara på annat sätt mot folk som du känner väl".  Lotta anser att när hon är i sin 

yrkesroll går hon in i det, just i en roll, och är professionell. Hemma menar hon att hon kan 

"flippa ut" lite och hon behöver inte vara så duktig alltid. Samtidigt så försöker hon behålla de 

bitarna som hon känner är bra t.ex. om hon ser att en vän behöver henne eller att hon lyssnar 

av på kroppsspråk eller rösten. Lotta avslutar denna fråga med att säga att hon tror att hon nog 

är en spralligare person privat, än på arbetet.  

 

4.  Anser du att den sociala kompetensen skiljer sig åt i förskola och skola? Motivera  

     ditt svar. 

Lotta tycker att denna fråga är svår att svara på eftersom hon säger att hon kan så lite om 

skolan, för hon har själv aldrig varit ute i den. Hon tror att det kan bli en bedömning eftersom 

hon inte vet riktigt hur skolans värld är idag. Trots att hon vet att lärarna försöker så tror hon 

att det är lätt att läraren blir en sorts; - "Ja!, Det är jag som har rätt!", gentemot föräldrarna.  

I skolan pratas det så mycket om att föräldrarna ska vara med, känna samhörighet och kunna 

påverka. Men Lotta tror ändå att föräldrarna känner att det är lättare i förskolan än i skolan. 

"Dels så är vi 3 eller 4 personer på en avdelning, så det är alltid någon som man 

förhoppningsvis kommer överens med, om det skulle vara så. Men i skolan är det läraren, och 

har det kanske blivit snett". Lotta säger att detta är en känsla som hon har men hon vet inte om 

den stämmer. Hon säger även att hon kan tänka att det kan bli svårare för en lärare att bjuda in 

alla föräldrarna, eftersom de har större klasser och fler barn att ta hänsyn till. Men hon vet inte 

säkert. "Vad det gäller social kompetens gentemot kollegor, så tror jag nog att de har det. De 

samarbetar ju rätt mycket nu, de är på god väg. Det är inte bara "deras värld" som det var 

förr". Lotta tycker att det känns som om skolan blir lite mer förskola, tankarna blir lite mer 

förskoletankar. Det anser hon är bra, för att förskolan jobbar man ju mycket utifrån barnen 

och innan gjorde man inte det i skolan, utan man jobbade utifrån böckerna. Men idag tycker 

hon att det är på ett helt annat sätt. Lotta tycker sig kunna se "ett generationsskifte i skolan, 
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lärarlinjerna ändras ju och det är ett helt annat tänk. Nu går ni ju allihopa tillsammans 

(första terminen AU1), så ni får tänka tillsammans". Genom detta tror Lotta att den sociala 

kompetensen kommer att smälta ihop till något positivt, gentemot vad det var tidigare. För 

hon tror inte att det var så positivt i skolan innan. Detta är en egen erfarenhet från när Lotta 

själv gick i skolan. Hon säger att de lärare som hon hade då kunde sitt ämne väl men inte den 

sociala biten dvs. att inte kunna lyssna av och se att någon elev hade det jobbigt. - "Vi i 

förskolan har ju inga ämnen att lära ut utan det är ju livet och vardagliga saker. Kan vi inte 

något så tar vi reda på det!". Lotta avslutar hela denna intervjun med att säga att hon tror att 

vi i förskolan förr har haft en annan kompetens, än den i skolan. Men nu tror hon att det börjar 

att jämna ut sig.  

 

Intervju 4 
Agneta är i 50 års åldern och hon är lärare i en år 1-2. Skolan hon arbetar på är en liten 

byskola strax utanför en medelstor stad.  

 
1. Vad innebär social kompetens för dig? 

Agneta tycker att social kompetens är att "kunna möta vardagssituationer på ett trevligt sätt 

för andra människor och för sig själv". 

 

2. Hur framkommer detta i ditt samspel med;  

d) Barn 

e) Kollegor   

f) Föräldrar 

 

a) Med barnen dramatiserar Agneta ofta. Hon använder sig av kompissamtal där barnen får 

prata med varandra om hur de känner. Om de har blivit bra behandlade av kompisarna eller 

om det är någon som varit taskig.  

 

b) & c) Med kollegor och föräldrar försöker Agneta skapa ett bra arbetsklimat och hon 

bemöter dem på ett trevligt sätt. Hon tycker också att det är viktigt att de arbetar mot samma 

mål.  
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3. Använder du dig av samma sociala kompetens i ditt arbetsliv som i ditt privatliv? 

Agneta svarar att hon tar mer vara på sin sociala kompetens på arbetet. Hemma kan man vara 

mer spontan. Yrkesrollen gör att hon är mer medveten om vad hon säger och gör. När Agneta 

bemöter barnen gör hon det på ett sådant sätt som hon själv vill bli bemött på.  

 

4. Anser du att den sociala kompetensen skiljer sig åt i förskola och skola? Motivera ditt 

svar. 

När Agneta får frågan svarar hon spontant nej. Men barnen skiljer sig åt, i ålder och i deras 

utveckling, därför bemöter man dem på olika sätt tycker Agneta. 

 

Intervju 5 

Stina är i 30 års åldern och hon är förskollärare i en förskoleklass. Skolan hon arbetar på är en 

liten byskola strax utanför en medelstor stad.  

 

1. Vad innebär social kompetens för dig? 

Stina tycker att det innebär att man kan uppföra sig, lär sig normer, turtagning, vänlighet och 

att man har respekt för andra människor och för sig själv. Att man kan vara i grupp. Att kunna 

regler.  

 

2. Hur framkommer detta i ditt samspel med;  

a) Barn  

b) Kollegor 

c) Föräldrar 

 

a) Stina försöker att vara en god förebild för barnen, någon som de ser upp till.  

 

b) & c) Hon försöker skapa ett bra samarbete med arbetslaget och med föräldrarna och hon 

försöker att möta andra människor med respekt och respektera deras tankar.  

 

3. Använder du dig av samma sociala kompetens i ditt arbetsliv som i ditt privatliv? 

Stina tycker att hon har olika roller beroende på vem hon möter och talar med och beroende 

på var hon möter dem. Samhället är uppbyggt av olika traditioner, religioner osv. Vi har alla 

olika uppfostran, därför tycker vi olika om saker.  
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4. Anser du att den sociala kompetensen skiljer sig åt i förskola och skola? Motivera ditt 

svar. 

Stina tycker att det finns tydligare regler i skolan än i förskolan. I förskolan är det mer fritt, 

mer lek. I förskolan tror hon att barnen lär sig samarbeta med andra barn och de utvecklar sin 

sociala kompetens. I skolan blir den sociala kompetensen ännu mer tydlig.  

 

Intervju 6 
Ulrika är i 25 års åldern och hon är lärare i en år 1-2.  Skolan hon arbetar på är en liten 

byskola strax utanför en medelstor stad.  

 

1. Vad innebär social kompetens för dig? 

Att kunna möta alla människor ”på rätt sätt”, med det menar Ulrika att man kan anpassa sig 

till situationen och till personen som man pratar med. Ulrika tycker att man ska vara 

professionell i sitt yrke och kunna möta alla barn utifrån deras förutsättningar. 

 

2. Hur framkommer detta i ditt samspel med;  

a) Barn  

b) Kollegor 

c) Föräldrar 

 

a) Att möta varje barn utifrån deras förutsättningar och ta vara på barnens egenskaper. Se det 

positiva med varje barn. 

 

b) Det är viktigt att man som pedagog kan samarbeta med sina kollegor. "Att man kan ge och 

ta kritik kollegor emellan och att man är ärlig". Det är också viktigt att man kan prata om 

barnen och även att man kan prata om privata saker. 

 

c) Ulrika tyckte att det viktigaste när man möter föräldrar är att man tror på sig själv, att man 

är säker i sin roll. Att man är en trygg person som lyssnar på det föräldrarna säger och tycker. 

Hon tycker också att det är viktigt att man kan ta kritik på ett bra sätt, föräldrarna är experter 

på sina barn, därför måste man som pedagog lyssna på dem.  
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3. Använder du dig av samma sociala kompetens i ditt arbetsliv som i ditt privatliv? 

Ulrika tycker att man använder sig av olika sociala kompetenser hemma och på arbetet. Hon 

tycker att man tar på sig olika roller beroende på vem man pratar med, att man anpassar sig på 

bästa sätt.  

 

4. Anser du att den sociala kompetensen skiljer sig åt i förskola och skola? Motivera ditt 

svar. 

Hon tycker att man mot föräldrar och kollegor använder sig på samma sätt av den sociala 

kompetensen. Hon tror däremot att personalen samarbetar bättre på förskolan än i skolan.  
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