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Sosial kompetanse 

Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig 

personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø.  

Anerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag for utvikling av sosial kompetanse. 

Dette er prinsipper vi ønsker å jobbe etter i Bakkehaugen barnehage. Vi har i fellesskap drøftet tiltak i forhold til 

voksenrollen for å øke barnas sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er et vidt begrep. Vi har valgt å dele det inn i 

følgende kompetanseområder: evne til samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll, empati, ansvarlighet og lek. Dette gjør det 

enklere for oss å jobbe målrettet i forhold til enkeltbarn og i forhold til det sosiale miljøet i barnegruppene. 

 

 
 



Vår plan for å utvikle barn og voksnes sosiale kompetanse: 

Kompetanseområde Ferdigheter Tiltak i forhold til barn Tiltak i forhold til voksenrollen 

Samarbeid: 
 

 

 Jeg kan vente på tur 

 Jeg kan dele 

 Jeg kan hjelpe andre 

 Jeg kan følge regler og 
beskjeder 

 
 
 
 
 

Spille spill, gratulere vinneren 
Store barn hjelper små barn 
Voksen deltagelse i lek 
m/veiledning i disse 
ferdighetene 
Gi ros 
Bruke «timeglass» som hjelp for 
å dele på populære ting 
Hemmelig venn 
Lage «køkultur» 
Delta på de ulike 
rutinesituasjonene våre  
Skape situasjoner som krever 
samarbeid 
Samarbeidsleker 
Gi noe til noen som er lei seg 

Være oppmerksomme og «ta 
barna i gode gjerninger» 
Deltagende og 
tilstedeværende voksne 
Gi barna gode forklaringer på 
hvorfor det er viktig å dele 
Viktig med «samkjørte» 
voksne i forhold til hvilke 
forventninger vi har til barna 
Følge opp de barna som ikke 
kommer følger de regler og 
beskjeder som er gitt. 

Selvhevdelse 
 

 

 Jeg kan be om hjelp og spørre 
hvis jeg lurer på noe 

 Jeg kan ta kontakt og initiativ 

 Jeg tør å ha egne meninger og 
standpunkter 

Smågrupper i samling med 
«jevnbyrdige» barn hvor alle kan 
komme til ordet 
La barna lære av de større barna 
Synge sanger som oppfordrer til 
egendeltagelse 
Bruke enkle leker, der barnet 
kan mestre uten å snakke 

Sørge for at alle barna blir sett 
og hørt i hverdagen. Særlig i 
konfliktsituasjonen. 
Være observant og støttende 
Lytte og anerkjennelse 
Ros og støtte 
Skape situasjoner som er 
tilpasset og som skaper 
mestringsfølelse 
Skape trygge rammer som 
gjør at barn tør å si ifra 



Kompetanseområde Ferdigheter Tiltak i forhold til barn Tiltak i forhold til voksenrollen 

Selvkontroll 
 

 

 Jeg klarer å utsette egne behov 

 Jeg klarer å styre aggresjon, 
sinne og angst 

 Jeg klarer å finne måter å 
reagere på som ikke skader 
andre eller meg 

Snakke om følelser – sette ord 
på følelser som sorg, sinne og 
glede 
Øvelse i å bruke språket i stede 
for å slå osv. 
Hjelp til å «roe» seg ned 
Språkstimulering, gi barna et 
språk 
Rose når barnet løser konflikter 
på en «god» måte 
Hjelp til å forstå: hva trenger du 
når du er lei deg? 
Bruke speil: hvordan ser jeg ut 
når jeg er lei meg, sint, glad…. 
Bruke tegning 
Snakke om bilder som viser ulike 
sinnsstemninger  

Anerkjenne barns følelser 
Tilstedeværelse og være i 
forkant av følelsesutbrudd for 
å veilede på gode måter.  
Veilede barnet til alternative 
måter å uttrykke følelser på 
Øvelse i å lese kroppsspråk. 
Være kjent med egne følelser 
og sårbarheter 

Empati 

 
 
Nasse: Hvordan staver man 
kjærlighet, Brumm? 
Brumm: Man staver ikke kjærlighet, 
man føler det. 

 

 Jeg klarer å vise omtanke 

 Jeg respekterer andres 
synspunkter og emosjoner 

 Jeg klarer å lytte  

 Jeg klarer å rose andre 

 Jeg har evne til innlevelse og 
forståelse 

 

Bruke bøker og historier med 
empati som tema 
Gå bak handlingene sammen 
med barna: Grete er lei seg, hva 
tror dere har skjedd?  
Øvelse i å ta andres perspektiv 
Gi barna omtanke og trøst 
Gi barn mulighet til å trøste 
Oppfordre barn til å rose 
hverandre 
 
 

Være empatisk 
Være rollemodell i forhold til 
å prøve å forstå andres 
opplevelse 
Være lyttende og 
tilstedeværende 
Rose empatiske handlinger 
Ta seg tid til å gå inn i 
konfliktsituasjoner med barn: 
hva skjedde nå? Hvordan tror 
du «Per» har det nå?  



Kompetanseområde Ferdigheter Tiltak i forhold til barn Tiltak i forhold til voksenrollen 

Ansvarlighet 
 

 

 Jeg viser respekt for egne og 
andres eiendeler og arbeid 

 Jeg tar ansvar i å utføre 
oppgaver 

 Jeg viser tillitt til andre 
mennesker 

Ta med barna i aktiviteter som 
rydding 
Aktiviteter som går på å ta vare 
på leker og omgivelsene våre 
Ordensbarn 
Barn som ødelegger må være 
med å «rette» opp igjen det de 
har gjort 
La barna delta i praktiske 
gjøremål. 
Få arbeidsoppgaver som de 
mestrer 

Veilede barn på å spørre 
hverandre om å låne noe ol. 
Være rollemodell 
Rose når barn de deler med 
hverandre 
La barn få beholde egne 
«byggverk» ikke rive det ned 
Vise tillit til det barna og de 
voksne gjør 

Leke 
 

 

 Lek krever sosial kompetanse 
hos barna 

 Når jeg er i barnehagen har jeg 
venner 

 Jeg leker i barnehagen 

 Jeg har lekeferdigheter 

 Jeg sier ja når noen vil leke med 
meg 

 

Lekegrupper mer eller mindre 
voksenstyrt 
Legge til rette for et 
stimulerende lekemiljø 
Ha spennende leker og 
lekearenaer 
Ta med barna på opplevelser i 
og utenfor barnehagen 
Gjennom et godt pedagogisk 
tilbud, gi barna kunnskap som 
inspirasjon i leken 
 

Tørre å «gi seg henn» i leken 
Være med å motivere til lek, 
gi inspirasjon 
Hjelpe barna inn i lek. 
Være «føre var» 
Så tidlig som mulig se de 
barna som trenger hjelp og 
støtte 
Være med og «drive leken» 
fremover 
Være observante for å se hva 
som utfordrer noen barn i lek 
Ha evne til å leke på barns 
premisser 

 

 



Høflighetsfraser 

Barnehagen har et oppdragermandat, vi skal oppdra barn til sosiale og kompetente individ. Dette klarer vi best 

gjennom å være lyttende, tydelige og omsorgsfulle voksne. Vi skal behandle barna og hverandre som likeverdige = like 

mye verdt. 

Alle samfunn er på en eller annen måte styrt av noen sosiale regler. Disse er med på å sette noen rammer for hvordan vi 

opptrer mot hverandre og hvordan vi forholder oss i ulike sammenhenger. Å være høflig er en del av dette og en viktig 

del i utviklingen av sosial kompetanse. Å være høflig betyr å vise hensyn til andre mennesker. 

Høflighetsfraser vi ønsker å lære våre barn: 

Situasjon Mål for barnet Mål for den voksne 

Mottak 
 

Lære å si: Hei - hallo Si: hei 
Være åpen og blid, ha øyekontakt og 
ha fokus på barnet 

Frilek 
 

Lære å si: Skal vi leke sammen? 
Unngå: Jeg vil ikke leke med deg. 

Leke med barna, være rollemodell 
Oppfordre til «gode» måter å snakke til 
hverandre på. Det er lov å si: Jeg har 
ikke lyst til å leke med deg akkurat nå, 
men kanskje senere. Finn alternativer 

Konfliktløsning 
 
 

Lære å si: Unnskyld 
                  Stopp! 
 
 

Være rolige, lyttende og veiledende 
Respektere barns følelser 



Måltid Lære å si: Kan du sende 
                  Kan jeg få 
                  Værsågod 
                  Takk 
                  Takk for mat 
 

Være rollemodeller, bruke disse 
begrepene aktivt 

Påkledning 
 

Lære å si: Kan du hjelpe meg? 
                  Takk 

Bruke begrepene aktivt 
Gi barna tid, være tålmodig 

Avskjed 
 

Lære å si: Hade 
                  Takk for i dag 
      

Være rollemodell 

Foreldresamarbeid Sammen med barnet, oppfordre til å 
bruke disse begrepene 

Bruke disse «høflighetsbegrepene» 
sammen med foreldre og barn 

 

 

 


