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Å forstå den sosiale settingen og
de sosiale kodene og
respondere adekvat

Å bli forstått, inkludert og være
en del av et fellesskap

«Sosial kompetanse handler om hvordan vi vokser og utvikler oss,
hvordan vi har det inni oss og hvordan vi er mot hverandre».

Hjerteprogrammet – sosial kompetanse i barnehagen, Sundby et.al.,
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Grunnlaget for sosial kompetanse
• Empati – lytte, oppdage og gjenkjenne andres følelser og være medfølende
• F.eks. trøste når andre er lei seg, ta hensyn til en annens behov og følelser i lek

• Selvkontroll – tilpasse seg ulike situasjoner, takle konflikter og utsette egne behov/ønsker
• F.eks. vente på tur, godta kompromiss, akseptere et nei, kontrollere sinne takle kritikk

• Positiv selvhevdelse – hevde seg selv og egne meninger på en god måte, våge å stå imot
gruppepress, ta initiativ og bli med på lek og samtaler

• F.eks. si sin mening uten å såre, tåle å bli motsagt, ta korreksjon, ta initiativ, være åpen

• Samhandling – støtte og vise omsorg for andre, glede seg over andres prestasjoner, følge
regler og beskjeder

• F.eks. hjelpe og dele med andre, følge regler i lek

Periode

Sosial kompetanse

Tilknytning

Nyfødt til 1 ½ - 2 år

Interesse for kontakt,
koordinerer interaksjoner og
initierer kontakt med
jevnaldrende.

Knytter seg til nære voksne på
en trygg måte.

Småbarnsalder
år)

(ca. 2-4 Leker side om side med
jevnaldrende (parallellek)

Førskolealder
6 år)

(ca. 4-

Barneskolealder

Følelsesmessig modenhet

Temperament og
personlighetsutvikling
Uttrykker ulike grunnfølelser,
Viser gjenkjennelige mønstre ift
nyanserer reaksjoner på voksnes regulering.
følelser, utvikler selvtrøstende
og regulerende atferd, med
støtte fra voksne.
Mer stabile
temperamentstrekk,
økende evne til å
regulere følelser.

Initierer samspill
(også når følelsesmessig
opphisset), aktiv i
vennskap og relasjoner
med jevnaldrende, viser
relasjonsfremmende
atferd

Målrettede partnerskap –
Uttrykker sosiale
avveier tilknytning og autonomi. følelser (empati,
skam, skyld) –
viser gryende
forståelse av følelser,
mer selvstendig
følelsesregulering.
Kan kose seg med
Uttrykker
nære voksne i
sammensatte følelser,
familien, men også
forstår situasjoner
takle adskillelse fra
hvor basisfølelser
foreldre.
uttrykkes, mer
uavhengig
følelsesregulering.

Former gjensidige
vennskap, relasjoner til
jevnaldrende og viser redusert
aggressivitet.

Differensierer
mellom relasjoner til
jevnaldrende og
foreldre.

Personlighetstrekk
blir mer tydelige

Bruker normer i
følelsesreguleringen,
fortolker komplekse
følelser, bruker
kognitive strategier i
regulering av følelser

Temperament
begynner å være
differensiert som en
personlighet

Hva kan årsaken være til at noen barn strever med samspill?
•
•
•
•
•
•

Kognitiv fungering
Språklig fungering
Fysiske utfordringer – mobilitet og posisjonering
Sansebesvær
Autismespekterforstyrrelser
Dagsform

➢ Finne barnets utviklingsnivå
➢ Sier noe om hva vi kan forvente og kreve, samt hvordan kan vi
skal skape mestring?

Sammenheng mellom kognisjon, språk og sosiale vansker
• Strever med å uttrykke seg
• Strever med å forstå det som skjer rundt i omgivelsene og det som blir sagt
• Vanskelig å oppfatte og forstå non-verbale signaler
• Vansker med å tolke sammensatt informasjon
• Vansker med å få helhetlig informasjon ut fra delene
➢«Leser» ikke den sosiale settingen
➢Forstår ikke de sosiale kodene

Sosiale
nøkkelferdigheter
• Imitering
• Felles oppmerksomhet
• Turtaging

Sosial kompetanse kan
læres!

• Trenger gode rollemodeller og
voksenstøtte
• Øve på å kjenne igjen egne og andres
følelser
• Øve på nøkkelferdigheter
• «Trene» på ulike situasjoner
• Lage enkle samværsregler

Språk og språkmiljø

Østvik, 2008 Statped

Circle of communication partners
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Følelser
Glede/lykke, sinne, tristhet, frykt, avsky, overraskelse
Hvordan møte barnets følelser?
1.

SE barnets følelser – hvilken følelse ser du?

2.

SETT ORD på barnets følelser – hva tror du ligger bak?

3.

MØT BEHOVET bak følelsen – hva trenger barnet?

4.

PROBLEMLØSNING – hva kan vi gjøre?

Voksenstøtte
•
•
•
•
•
•

Tilrettelegge for lek og deltagelse
Tilpasse leken og dialogen
Sette ord på det vennen gjør/sier
Sette ord på det barnet
ser/gjør/opplever
Gi barnet en stemme
Bekreft barnets reaksjoner

➢ Drive leken og samspillet framover

• Forbered aktivitetene godt

Å legge til rette
for vennskap og
sosial deltagelse

• Velg strukturerte aktiviteter. Det er enklere enn å delta i frilek eller
bare «å henge sammen»
• Ha tydelig struktur og rammer for aktiviteten
• Klare avtaler og regler

• Tenk over gruppestørrelsen
• Hvor mange klarer barnet å forholde seg til

• Tidsbegrensning
• Stopp mens leken er god!

• Voksenstøtte i aktivitetene

• Støttekontakt

Gi barnet små oppgaver:
• F.eks. dekke på bordet, kle på seg, planlegge tur sammen
• Gi veiledning og ros

Vær tydelig når du gir beskjeder:
• Øyenkontakt og korte setninger
• Sikre deg at barnet følger med

Hvordan øve på
nøkkelferdigheter?

Tilrettelegg for ulike leker:
• Instruksjonslek (hermegåsa, frys til is, rødt lys, stol leken, kongen befaler)
• Rollelek (late som om lek)
• Regellek (kortspill, kims lek, tampen brenner ,gjemmeleker, brettspill)

Benevn og anerkjenn følelser
• Øve på å kjenne igjen egne og andres følelser: snakk om sosiale hendelser
og at vi kan ha ulike følelser
• Nå ser jeg at du er sint…., Jeg forstår at du synes det var leit
• Bruk f.eks. bøker og filmer å samtale rundt

Sosiale historier
Lærerens rolle - undervisning
• https://www.youtube.com/watch?v=6HdUDG5uSoA
Ulike sosiale settinger
• https://www.youtube.com/watch?v=5bGDdxLNLUM

Skole som sosial arena
Opplæringsloven §9A
«Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som
fremmer helse, trivsel og læring»
www.statpedno

Punkter som må drøftes med skolen:
• Hva er trivsel og deltagelse for mitt barn?
• Hvilken type støtte trenger barnet mitt for å være
sosial deltagende?
• Er det behov for mål på sosial kompetanse i IOP?
www.statpedno

Oppsummering
Hva kan du som forelder gjøre?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vær en god rollemodell og gi passe voksenstøtte
Ha fokus på følelser og følelsesuttrykk
Gi barnet mulighet for å forstå og bli forstått
Tilrettelegg for struktur og oversikt
Gi enkle oppgaver med god instruksjon
Tydeliggjør regler og lag avtaler
Oppsøk miljøer/fritidsaktiviteter med jevnbyrdige
Bidra til at andre får den informasjonen de trenger
Gi barnet TID

Hva er viktig å tenke
igjennom og drøfte
med skolen?
• Hvor sosialt interessert er
barnet?
• Hva er deltagelse for barnet?
• Foreldreperspektivet
• Barneperspektivet

• Hva er en venn for barnet?
• Hvilke arenaer kan han/hun
finne venner?

