
 

 

Sosial kompetanse – progresjonsplan                                                    

I Jar FUS barnehage har vi utarbeidet progresjonsplan for sosial kompetanse. Progresjon betyr 

fremskritt. Progresjonsplanen skal beskrive barnas erfaringer og utfordringer. Vi tar utgangspunkt i 

det barna kan og bygger videre på dette, slik at alle får utfordringer tilpasset alder og modning. Vi vil 

tilrettelegg for at barna skal stimuleres til å utvikle sosiale ferdigheter innenfor følgende 5 områder: 

Selvkontroll, selvhevdelse, empati, prososiale handlinger (positive handlinger) og lek, glede og 

humor, den tiden de går i barnehagen. 

Selvkontroll 

Det å kunne kontrollere temperamentet sitt og utsette egne behov og ønsker hjelper barnet til å 
handle konstruktivt i motgang og vanskelige situasjoner. I en barnehage er det mange mennesker og  
I lek med andre barn vil de møte både motgang og konflikter. Vi bruker ICPS `konflikthåndtering der 
vi veileder barna slik at de øver seg på å løse konflikter og bruke ulike strategier. 

                                 1-3 år                                      1-3 år 

Mål:  
Barna skal stimuleres til å: 
 

 Vente på tur i kort periode 
 
 

 Få positive erfaringer med å utsette 
egne ønsker og behov 

 Oppleve at motgang kan overvinnes 
 

 Ikke ta igjen 
 
 

 Øve seg på å lytte til andre 

Tiltak:  
For å nå disse målene må de voksne: 
 

 lære barna enkel turtaking gjennom å gi 
dem erfaringer med dette sammen med 
en voksen 

 bekrefte barnas ønsker og behov 
 

 trøste og hjelpe barna når de møter 
motgang 

 gi barna andre alternativer som f.eks. 
hjelpe dem til å sette ord på følelser og 
hente en voksen ved behov 

 lytte oppmerksomt til barna når de tar 
kontakt 

 

                                 3-6 år                       3-6 år 

Mål: 
Barna skal stimuleres til å: 
 

 Mestre turtaking 
 

 Lytte til andre og utsette egne ønsker og 

behov 

 

 Kompromisse i konfliktsituasjoner 
 

 Vite at det er greit å være sint, men ikke 

såre andre 

 Øve seg på å være en god vinner og taper 

Tiltak: 
For å nå disse målene må de voksne: 
 

 veilede barna i turtaking og gi dem 
rikelige erfaringer med dette 

 være en støttespiller i situasjoner, hjelpe 
og veilede barn til å lytte til hverandre 
og se andre alternativer og løsninger 

 bruke en modell for konfliktløsning (se 
ICPS-modellen) 

 hjelpe og veilede når barna møter 
motgang, samtale om hvordan håndtere 
sinne.  

 Voksne tilrettelegger for aktiviteter der 
barna kan øve seg på å vinne og tape. 



 

 

 

 Selvhevdelse 

Det å tørre å uttrykke seg og sette grenser for seg selv, hjelper barna til å kunne stå i mot 
gruppepress fra andre. I Jar FUS barnehage får barna anledning til å øve seg på å komme med i leken 
på en god måte. 

                                 1-3 år                                      1-3 år 

Mål:  
Barna skal stimuleres til å: 

Tiltak:  
For å nå disse målene må de voksne: 

 ta initiativ til sosial kontakt med andre 
på en passende måte 

 uttrykke egne ønsker og behov  
 

 uttrykke seg på en akseptabel måte når 
de er uenig i noe 

 få oppmerksomhet i en liten gruppe  
 

 delta i aktiviteter i samling 
 

 aktivt søke hjelp når de trenger det 
 

 sette grenser for seg selv 

 være gode rollemodeller og oppmuntre 
barna til samspill med andre barn 

 Være tilgjengelige og hjelpe barna til å 
sette ord på ønsker og behov 

 Være tilstede og veilede når uenigheter 
oppstår 

 Tilrettelegge for aktiviteter der barn må 
respondere for å delta 

 Legge opp til samlinger hvor barna får 
delta hver dag 

 Oppmuntre barn til å søke hjelp hos 
voksne og gi dem erfaring med å få hjelp 

 Være tilstede og hjelpe dem til å sette 
egne grenser 

3-6 år 3-6 år 

Mål 
Barna skal stimuleres til: 

Tiltak: 
For å nå disse målene må de voksne: 

 å bidra på en positiv måte i gruppen og 
delta på felles aktiviteter 

 å hevde egne meninger, ønsker og 
behov på en passende måte 

 å tørre å stå frem i gruppen  
 
 
 

 ta kontakt på en passende måte 
 

 å klare å komme inn i lek og aktivitet på 
en passende måte 

 å være fleksible i lek. «Lese» den sosiale 
situasjonen og innrette seg etter det 
samspillet som pågår.  

 å si i fra hvis de ser at noen blir 
behandlet uakseptabelt, eller de selv blir 
behandlet uakseptabelt.  

 Kunne si STOPP.  

 støtte og oppmuntre barna til deltagelse 
i felles aktiviteter med gruppen 

 anerkjenne hvert enkelt barns positive 
bidrag i gruppen.  

 gi barna mulighet og tid til å fortelle og 
oppmuntre til at barn sier noe i 
samlingsstund eller andre mindre 
grupper.  

 være tilstede der barna er 
 

 hjelpe barna til å finne passende 
teknikker til å komme inn i lek 

 være i lek med barna og veilede og 
støtte dem.  
 

 ta barn på alvor når de kommer og sier 
fra, gi barna alternativer til hvordan de 
kan håndtere situasjoner 

 Øve barna på å sette ord på situasjonen 
og sine følelser 

 



 

 

Empati og rolletaking 

Det å kunne gjenkjenne andres følelser, og å vite noe om hvordan en kan handle ut i fra det, gjør 
barna kompetente til å samspille i en gruppe.  I Jar FUS barnehage lærer barna gjennom samtaler å 
kjenne igjen følelsene glad, lei seg, sint og redd. I hverdagen hjelper de voksne barna til å sette ord 
på følelser, og hjelper dem til å forstå hverandre og vise hensyn til hverandres ulike behov. 

                                 1-3 år                                      1-3 år 

Mål:  
Barna skal stimuleres til: 
 

 å vise følelser 
 

 å sette ord på følelser 

 å gjenkjenne følelser hos seg selv og 
andre  

 få erfaringer med følelser hos seg selv og 
andre 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tiltak:  
For å nå disse målene må de voksne: 
 

 Bekrefte barnets følelser og være gode 
rollemodeller i hverdagen 

 Hjelpe barna til å sette ord på følelser 

 Være tilstede å sette ord på følelser for 
barna  

 Være tilstede og gi barna erfaringer med 
ulike følelser og hva man kan gjøre i 
situasjonen 

 
 
 

3-6 år 3-6 år 

Mål:  
Barna skal stimuleres til: 
 

 å forstå egne og andres følelser 
 
 
 

 Sette ord på egne og andres følelser 
 
 

 Hente en voksen når de ser at noen er 
lei seg eller trenger hjelp 

 

 Kunne hjelpe andre som er lei seg eller 
trenger hjelp 

 

 Være fleksibel i en konflikt 
 

 
 

Tiltak:  
Hva må de voksne gjøre? 
 

 Være tilgjengelig for alle barn og samtale 
med barn om følelser både i 
hverdagssituasjoner og i samlinger 
 

 Bekrefte, anerkjenne og hjelpe barn til å 
sette ord på følelser 

 

 Ta barn på alvor 
 
 

 Oppmuntre barna til å hjelpe hverandre i 
ulike situasjoner 
 

 Bruke konfliktløsningsmetode (ICPS) 
 

. 

 

 



 

 

Prososiale handlinger 

Det å hjelpe andre, vise omsorg og gi positiv oppmerksomhet uten å forvente å få noe igjen, er med 
på å skape et godt klima i en gruppe. Med positive ord og handlinger løfter vi hverandre frem, og 
alle får føle seg som en verdifull del av fellesskapet. 

                                 1-3 år 1-3 år 

Mål:  
Barna skal stimuleres til å: 

 

  dele  
 
 

 Hjelpe hverandre 
 

 Respondere på andres positive 
handlinger og på kontakt fra andre 
 
 

 Være inkluderende 
 
 
 
 
 

 

Tiltak:   
For å nå disse målene må de voksne: 
 

 Være gode rollemodeller og hjelpe 
barna til å dele 

 

 Anerkjenne barns initiativ 
 

 Være gode rollemodeller, sette ord på 
f.eks. værsågod, takk, nei takk, det gjør 
meg glad osv. 
 

 Være inkluderende og finne gode 
løsninger sammen med barna. 

 

3-6 år 3-6 år 

Mål:  
Barna skal stimuleres til å: 
 

 Gjøre hyggelige ting mot andre uten å 
forvente å få noe igjen 

 

 Forstå at egne handlinger påvirker andre 
 
 

 Se hverandres behov, og hjelpe 
hverandre 

 

 Føle glede ved å vise omsorg for andre 
 
 
 

 Si hyggelige ting til hverandre  
 
 
 

 lytte, og ha en anerkjennende og 
respekterende kommunikasjon i samspill 
med andre 

 

Tiltak:   
For å nå disse målene må de voksne: 
 

 Anerkjenne barnets handling og bekrefte 
den andres følelser.  

 

 Hjelpe barna til å sette ord på følelser og 
se andres følelser (ICPS) 

 

 Oppmuntre og legge til rette for at barna 
hjelper hverandre 

 

 Være gode forbilder, og anerkjenne og 
bevisstgjøre barna på gleden man får 
ved å vise omsorg  

 

 Bekrefte at det de sier er hyggelig, og ha 
samlinger hvor vi øver på å si hyggelige 
ting om hverandre 
 

 Være gode rollemodeller i samspill med 
både voksne og barn.  

 



 

 

Lek, glede og humor 

Leken er barnas arena for å bearbeide inntrykk og opplevelser. De har det gøy og opplever vennskap 
og glede. I Jar FUS har vi rom for variert lek og aktivitet hvor vennskap etableres på tvers av alder, 
kjønn og avdeling. Mye latter og humor bidrar til å skape et godt klima hvor barna får anledning til å 
utvikle sin humoristiske sans.  

                                 1-3 år                                      1-3 år 

Mål:  
Barna skal stimuleres til å: 
 

 erfare ulik type lek  

 oppleve gleden av å leke 

 vise at de ønsker å leke med andre 

 

 delta i lek med andre barn  

 

 gjenoppta lek som de har kjennskap til  

 

 leke begynnende late-som-lek 

 le og spøke sammen 

 

 

Tiltak:   
For å nå disse målene må de voksne: 
 

 være tilstede og introdusere variert lek 

 ha et lekende samspill med barn 

 vise hvordan man kan komme inn i lek 

med andre barn 

 lekende voksne som er tilstede i lek med 

barn i mindre grupper 

 fange opp barnas initiativ og   

oppmuntre til gjenopptakelse av lek 

 leke late-som-lek sammen med barna 

 le og spøke sammen med barna 

3-6 år 3-6 år 

Mål: 
Barna skal stimuleres til å: 
 

 utvikle vennskap 
 

 tolke lekesignaler og forstå lekekoder 
 

 

 komme inn i lek på en passende måte  
 

 delta i lek med andre barn, og bli 
værende i leken over lengre tid 

 la seg rive med i leken og være med å 
bidra til at leken utvikler seg 

 vise fleksibilitet og bruke fantasi i leken 
 

 leke ulike temaer i rollelek og ta ulike 
roller i leken 

 vise humoristisk sans og kunne le og 
spøke i hverdagen 

Tiltak:  
For å nå disse målene må de voksne: 
 

 Legge til rette for relasjonsbygging og 
vennskap 

 Gjøre barna oppmerksom på 
lekesignaler og veilede dem til å forstå 
lekekoder 

 fange opp og hjelpe barn som ikke 
kommer inn i lek på en passende måte 

 observere samspillet og dynamikken i 
leken, gå inn og veilede der det trengs 

 være tilstede i lek med barn 
 

 sette av nok tid til rollelek og hjelpe de 
til å finne lekerekvisitter 

 gi barn nye og felles erfaringer som de 
kan bruke i lek 

 være lekende og bruke humor i 
hverdagen 



 

 

 


