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Når barn utvikler sosial kompetanse så 

betyr det at de tilegner seg de 

ferdighetene de trenger for å kunne handle 

kompetent i samspill og samhandling med 

andre mennesker. Disse ferdighetene kan 

vise seg gjennom barnas kroppslige og 

språklige handlinger, gjennom at de 

mestrer balansen mellom selvhevdelse og 

det å ta hensyn til andre. Samspill med 

andre, både barn og voksne, er nødvendig 

for barns utvikling. Hvis et barn ikke 

mestrer positiv samhandling, kan barnets 

motivasjon, selvbilde og selvoppfatning 

påvirkes og det vil kunne gå glipp av 

mange positive opplevelser og erfaringer.  

Sosial kompetanse har altså stor 

betydning for barnets trivsel fordi det 

styrker selvbildet og fremmer utvikling og 

læring. Det er også vesentlig for å 

motvirke problematferd som diskriminering og mobbing.  

 

 Vi i Brensmork barnehage har sosial kompetanse som 

et hovedmål i alt vi gjør. Hovedoppdraget vårt er at 

barnet skal ha det godt med seg selv og andre. Vi 

begynner med dette fra første dag, og øver oss på 

hverandre hver dag. I barnehagen får barna møte 

jevnaldrende som har stor betydning for samspill og 

læring og etablering av vennskap. De skal alle lære å 

tilpasse seg ulike situasjoner og å handle ut fra felles 

normer, samtidig som de skal utvikle seg til å tenke  

 

 

 

 

 

kritisk og handle selvstendig. Det stiller krav til oss som 

jobber her. Vi må bidra både som rollemodeller og 

gjennom vår egen væremåte, slik at vi skaper et godt 

og inkluderende sosialt miljø. Det krever bl.a. at vi er 

lydhøre og anerkjennende voksne, samtidig som viser 

at vi har tydelige og positive forventninger til sosial 

atferd. Det er i måten et barn blir møtt på at det lærer 

om seg selv og andre, og om hva som forventes i ulike 

situasjoner.  

 

 

Sosial kompetanse kan deles inn i 5 områder  

(Kari Lamer): 

Empati og rolletaking - innlevelse i andre menneskers følelser og 

forståelse for andres perspektiver og tanker. 

Prososial atferd - positive sosiale holdninger og handlinger som å 

hjelpe, oppmuntre, dele med andre, anerkjenne, inkludere, vise omsorg for 

osv. 

Selvkontroll - å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som 

krever kompromisser og felles avgjørelser, innordne seg, takle konflikter og 

å vente på tur. 

Selvhevdelse - hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger på 

en god måte, og tørre å stå imot gruppepress og ta initiativ til, eller bli med 

i, lek og samtaler som allerede er i gang. 

Lek, glede og humor - å kunne skille lek fra annen aktivitet, tolke 

lekesignaler, og å la seg rive med og føle glede, slappe av, spøke og ha det 

moro. 

 

«Behovet for samvær er menneskelig og 

medfødt, men evnen til å omgås andre 

må vi læres opp til.» 

     Urie Bronfenbrenner 

 

 

            Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne    

            kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og voksne. Den  gjenspeiles 

            i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap [..] Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig     

            gjennom handlinger og opplevelser.           Kunnskapsdepartementet, 2011. 

 



Empati og prososial atferd 

 

Empati er evnen til å kunne leve seg inn i hvordan en annen person opplever sine følelser. Empati omfatter også 

handlekraft, dvs. prososial atferd. Empatisk atferd kan uttrykkes i forskjellige kategorier. Punktene nedenfor er en 

ledesnor for vårt arbeid både med barna og personalgruppa: 

 

SJENERØSITET – dele med andre, ta imot og kunne gi 

HJELPSOMHET – stille opp for andre i ord eller handling 

OMTENKSOMHET – å kunne oppfatte og tolke signaler fra andre og handle etter det 

SAMARBEIDSEVNE – Toleranse for forskjelligheter, forhandle og inngå kompromisser 

GJØRE GODT IGJEN – ta ansvar for egne handlinger og rette opp når det går galt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det aller viktigste arbeidet med sosial kompetanse skjer i naturlige samspillsituasjoner gjennom dagen, fordi barnet 

lærer best gjennom egne erfaringer og opplevelser. Vårt hovedfokus er derfor på voksenrollen, hvordan vi opptrer 

overfor barna og hverandre i hverdagen - hvordan vi kan være varme og samtidig grensesettende voksne.  

Utviklingen av barns empati er også nært knyttet opp rundt barns utvikling av språk og lek, og dette er to viktige 

grunnfaktorer i barns barnehageverden, og områder vi jobber mye med. Arbeidet med sosiale ferdigheter knyttes også 

til noen av Rammeplanens fagområder, og vi bruker samlingsstund til å sette fokus på temaer som å være sammen, 

vennskap og følelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er mange faktorer som påvirker den empatiske evnen, 

men de voksne i barnehagen  og foreldrene hjemme er de 

viktigste rollemodellene for barna. Hvordan vi opptrer blant 

barna blir svært viktig, spesielt med tanke på 

 God omsorg  

 Forbilder 

 Konsekvent grensesetting 

 

 

 

Her har barna 

samarbeidet for å lage 

et langt tog, slik at alle 

fikk plass ombord! 


