
Barnet først

Barnet først er et helthetlig system for å styrke de ansattes kunnskap og handlingskompetanse. 
Det består av tre ulike hovedområder som sammen bidrar til å styrke barns allsidige utvikling;  
sosioemosjonell støtte og veiledning, organisering og ledelse samt læringsstøtte. 

Sosioemosjonell støtte og veiledning

Positivt klima og negativt klima: smil, latter, entusiasme, positiv kommunikasjon, respekt for 
hverandre, unngår straff, hån, kjeft, sarkasme og erting. 

Sensitive voksne-trygge barn: hjelper barna med konflikthåndtering, er oppmerksom, bidrar til 
trygghet. 

Barns perspektiv og medvirkning: Viser fleksibilitet, ivaretar barnas perspektiv, lar barn utrykke 
seg. 

Emosjonskompetanse: identifiserer og forstår egne følelser, bruker følelser til å navigere i sosiale 
interaksjoner, bruker emosjonell bevissthet til å veilede i problemløsning, håndterer frustrasjon og 
er i stand til å vente på det man vil ha, forhindrer at stress og uro overvelder evnen til å tenke klart 
og har kontroll over hvordan og når man uttrykker følelser. 

Emosjonsveiledning: Være bevisst barnets følelser, er tilstede, opprettet kontakt med barnet, 
viser forståelse og aksept for barns følelser (bruk kroppsspråk, pust, tone og evt ord). «Går inn i 
følelsen»/ navngir følelsen. Hvis nødvendig, hjelper og støtter barnet i problemløsningen (trøst, 
pek ut en retning, assister, sett grenser…).



Organisering og ledelse 

Gruppeledelse og veiledning: er proaktiv og forebygger, gir trygge og forutsigbare rammer. 

Tilrettelegge for lek, læring og overganger: klare rutiner, sikrer flytende overganger, barna  
kjenner til regler, lite venting. 

Variasjon: varierte materialer i barns høyde, barnefokus, effektiv tilrettelegging. 

Læringsstøtte 

Begrepsutvikling, forståelse og dybdelæring:   integrerer ny kunnskap til etablert kunnskap,  
bidrar til økt kunnskap knyttet til hverdagsopplevelser, skaper sammenhenger i barnas liv, utfordrer 
til barns tenkning og problemløsning 

Tilbakemeldinger: bruker hint og gir verbal eller fysisk støtte til barnas læring og mestring,  
forklarer begreper og hendelser, utvider, gir gode og konkrete tilbakemeldinger, anerkjenner inn-
sats og gjennomføring. 

Språk: hyppige samtaler, frem- og tilbake utvekslinger, stiller åpne spørsmål, repeterer barnas  
utsagn, selvsnakk, parallellsnakk, variert språk, forklarer ord og knytter ord til hendelser/erfaringer 
her og nå.
 
Egenledelse i lek og læring: støtter barn i sin utvikling av egenledelsesfunkjsonene; planlegging, 
organisering, arbeidshukommelse, fleksibilitet, selvregulering, selvmonitorering, igangsetting,  
tilrettelegger for et variert og rikt lekemiljø.


