
Sosial kompetanse 

 
Ordet og begrepet "sosial kompetanse" kan byttes ut med vennskap og fellesskap. 

Barnehagen skal arbeide kontinuerlig med å støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppas 

sosiale ferdigheter. 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 

varmet og inkluderende sosialt miljø. Anerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag for 

utvikling av sosial kompetanse 

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 med voksne.  

For å kunne utvikle sosial kompetanse er det visse ferdigheter barn må tilegne seg gjennom et 

langt barnehageliv. I Vik Formingsbarnehage ønsker vi at barna skal ha tilegnet seg følgende gode 

sosiale ferdigheter før de går over i skolen:  

 

1. Å lytte – påpeke viktigheten av å lytte til det andre sier  

2. Å snakke på en hyggelig måte – se vennlig ut og bruke en hyggelig stemme  

3. Å si takk – når noen gjør noe for deg skal du si takk så vet den andre at du er glad for det den 

gjorde  

4. Å be om hjelp – først prøve selv, så be om hjelp hvis ting er vanskelig. Si:" jeg trenger hjelp".  

5. Å følge beskjeder – viktig at barna lærer å følge de beskjedene som blir gitt.  

6. Å prøve når noe er vanskelig – oppmuntre barna til å prøve, den eneste måten å lære nye ting på 

er å prøve.  

7. Å hilse på andre – si hei og smil, oppmuntre til å bruke navn også  

8. Å vente på tur – bruke situasjoner der barn må vente på tur, man skal være stille når man venter 

på tur.  

9. Å dele – i barnehagen er det mange man må dele med, bli enig, låne på tur, bytte på  

10. Spørre noen om å leke – snakke om hvem barnet kan velge, noen vil leke alene, snakke om 

hva man kan leke.  

11. Å kjenne egne følelser – få barna til å tenke etter hva som har skjedd, snakk om hva som 

skapte følelsen, snakke om de kroppslige signalene som vises. Bestem så hvilke følelse du 

har……  

12. Å gjenkjenne hvordan noen føler seg – se på personen, hvilke følelse ser du, spør om det er 

slik den personen føler seg  

13. Å løse et problem – bestem hva som er problemet, barn kan trenge hjelp til å definere hva som 

er problemet. Tenkt på hva du kan gjøre, finn forskjellige løsninger som barna kan velge. Lag en 

plan og gjennomfør.  

14. Å takle det å gjøre feil – si; det gjør ingenting å feile, alle mennesker feiler når og da. Lag en 

plan for neste gang  

15. Å være ærlig – tenk på hva som kan skje, snakk med barna om mulige konsekvenser av å 

fortelle sannheten eller la vær. Bestem deg for å fortelle sannheten.  

16. Å takle å tape – alle kan ikke vinne, pek på hvordan det vil være dersom alle vant. Normalt å 

bli litt lei seg når man ikke vinner. Oppmuntre barna til å si, kanskje jeg vinner neste gang.  

17. Å si nei – bestem deg for om du vil eller ikke. Diskuter situasjoner hvor nei passer å si og når 

det ikke passer å si. Hvis ikke, hvorfor ikke – barn bør tenke over grunnen til at det ikke vil og at 

det kan være lurt å si grunnen.  

 


