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4. Sociale kompetencer 
 
Ved du hvorfor det er vigtigt at børn deltager i fælles aktiviteter i børnehaven? 
Fordi: Børn udvikler sig og lærer sammen med andre børn og voksne. Børns venskaber er 
vigtige. De sociale fællesskaber og dialogen giver børn erfaringer i at løse konflikter og i 
demokratiske processer.  
 

 4.1. Sammenhængen og vores forudsætninger1 
 

Helt overordnet er det de voksnes ansvar, at der er en god stemning og et godt børnemiljø i huset.  
De voksne er rollemodeller for børnene, derfor tilstræber vi en anerkendende omgangstone – både 
blandt voksne og børn.  
Konflikter kan ofte være positive i den forstand, at de udvikler barnet. De voksne skal fungere som 
mediatorer d.v.s. at begge parter skal høres og få mulighed for at komme med forslag til løsning af 
konflikten. Der kan dog også være konflikter, hvor de voksne må være synlige og bestemme hvad 
der skal ske. Det er vigtigt, at børnene møder kompetente voksne der har erfaring med arbejdet og 
er godt uddannet, begge dele er tilfældet her. 
 
Tyttebærhuset arbejder kontinuerligt med værdier og normer. Vi stiller spørgsmål ved det vi gør, og 
får derved et fælles fodslaw via dialog. Vi forsøger at holde fast i de værdier som vi finder vigtigst, 
selv om der de seneste år har været nedskæringer i personaletimer. Vi drøfter vores hverdag med 
bestyrelsen og forældrene og får derved en tilbagemelding på vores prioriteringer. 
På forældremødet i nov. 2015, lavede vi et fælles oplæg om inklusion, som bagefter dannede 
grundlag for diskussion i de enkelte grupper. Det er af største vigtighed, at forældrene bidrager til at 
alle børn er med i fællesskabet. Dette kan f.eks. gøres ved, at der laves legeaftaler med mange 
forskellige børn fra gruppen. 
Det er også betydningsfuldt, hvordan man i forældregruppen omtaler børn, der falder udenfor 
normen. 
                                                                                                                                                                                     
Vi har i personalegruppen været optaget af Jan Tønnesvangs terorier om barnets 
udviklingsbestræbelser og de voksnes opgaver i denne forbindelse. 
Børnene bruger de voksne og andre børn i deres udviklingsbestræbelser, både i forhold til udvikling 
af selvet og i forhold til udvikling af sociale kompetencer. Børn er i deres udvikling bla. rettet mod 
at deltage i sociale fællesskaber.i  
 
Inklusion: 
Vi har fundet god inspiration ved læsning af Bjørg Kjær2. Hun giver konkrete anvisninger på, hvad 
der kendetegner en god inkluderende praksis, hvor personalet er solidarisk med barnet. 
Det er vigtigt, at vi er bevidste om, hvordan man kommunikerer indbyrdes. Vi skal tilstræbe en 
praksis, hvor handlinger begrundes ud faglige argumenter og hvor det er tilladt, at stille spørgsmål 
til hinandens praksis. 
 
Læring for børnehavebarnet foregår som regel i en social kontekst. De udsatte børn er ofte i større 
eller mindre udtrækning udenfor fællesskabet. Det er vores opgave, at skabe et inkluderende miljø, 
hvor alle bliver set og hvor børnene lærer at inddrage hinanden. 

                                           
1 Jan Tønnesvangs teorier skal genopfriskes på efterårs- p-møde i 2016 
2 Bjørg Kjær ”Inkluderende pædagogik” 2014 – Personaledag 30. dec. 2015 
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Vi tilstræber at have børnene i mindre grupper i vores aktiviteter med børnene. Det betyder, at det 
barn, der ikke er så socialt kompetent får plads. Der skal samtidig være en accept af, at disse børn 
får dette tilbudt mere end andre. Dette kræver imidlertid, at vi er voksne nok i hverdagen, det er vi 
ikke hver dag, og derfor er det ikke muligt at dele børnene i den udstrækning vi kunne ønske det. 
 
 
 
Den overordnede sammenhæng: 
Social kompetence er i loven om pædagogiske læreplaner i dagtilbud defineret som det ”at kunne 
etablere fællesskaber med andre, føle og udtrykke empati og respekt for andre og indgå i 
sammenhænge med andre og kende demokratiske værdier.  
I den sammenhængende børne- og unge politik i Silkeborg kommune lægges der vægt på at vi i 
dagtilbuddene har øje for børn med særlige behov. I denne sammenhæng er det meget relevant at se 
på barnets sociale kompetencer, da der oftest er her barnets vanskeligheder kommer til udtryk. 
 

 4.2 Mål 
 

• Målene for arbejdet med sociale kompetencer er:  
- at det enkelte barn føler sig som en del af fællesskabet 
- at vi skaber et miljø, hvor det enkelte barn føler sig anerkendt som person både af 

børn og voksne 
- at børnene lærer demokratiske spilleregler, dvs. at de oplever at blive hørt, men også 

lærer at lytte til andre - at de nogle gange bestemmer og andre gange lader andre 
bestemme. 

- at børnene lærer at fungere i vores børnehavekultur, hvor man indretter sig efter de 
fælles rammer og normer i hverdagens rutiner– f.eks. omkring spisning. 

- at hjælpe hinanden, tage ansvar for hinanden. 
- at komme med løsninger på konflikter  

 
I gruppe 3 arbejdes der med at lære at være i en gruppe med fælles normer og spilleregler. Børnene 
skal i løbet af det første år finde ind i hverdagens rutiner.  
 

 
Gr.3 spiser suppe til høstfesten. 

Vi spiser i så små grupper som muligt 

og tilstræber at der er en god stemning 

ved bordet. Børnene lærer også gode 

normer for hvordan man sidder 

sammen ved et bord. 
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I gruppe 2 kender børnene hverdages rutiner og spilleregler. Her arbejdes der på at kunne forstå 
andres behov og at komme med forslag til konfliktløsning.  
 
I gruppe 1 arbejdes der hen mod, at børnene skal kunne fungere i en børnehaveklasse når året er 
omme. 3 
Vi arbejder på, at lade børnene løse konflikter selv, eller vide hvornår der er brug for en voksen. 
De skal kunne udtrykke deres behov overfor andre og forstå andres behov.  
Børnene skal kunne vente på, at det bliver deres tur til en aktivitet og at dele med andre. 
Man skal lytte til hinanden og give plads til hinanden og forstå de grundlæggende regler for 
samvær. 
Man skal kunne fungere i et miljø med fælles normer og regler. Der er f.eks. normer og regler for 
hvordan man opfører sig i det offentlige rum, når vi kører med bybus til Blåbærhuset.  
Børnene skal kunne have fælles opmærksomhed på historiefortælling, højtlæsning og kollektive 
beskeder. 
De skal kunne respektere når den voksne bestemmer, hvad der er på dagsordenen.   
 
4.3. Tegn på at vi er på vej. 
Det er, som tidligere nævnt, vores opgave at skabe et inkluderende miljø. 
Et tegn på, at det lykkes er når børnene af sig selv inddrager andre i fællesskabet. 
Eks: 

Vi er i hallen med de ældste børn fra børnehaven og børnehaveklassebørn. 

Nogle børnehaveklassebørn viser spring på måtten. Nogle af vores børn begynder at øve på de 

samme ting og det lykkes efterhånden. 

En dreng herfra står bare og kigger på de andre. En anden spørger, om han ikke også skal prøve. 

Den forsigtige dreng tager mod til sig og prøver. Alle de andre drenge synes det er så flot, at de 

råber ”ekstra nummer” og klapper. (Man kan se hvordan han vokser og er rigtig glad). 
 

I Blåbærhuset har børnene mulighed for at lege med jord og vand, uden der bliver sat restriktioner 
op som begrænser legens udvikling. Det ”overskud” der ligger i, at der er gode rammer og højt til 
loftet omsættes til sociale forhandlingskompetencer. 

 
 
I Blåbærhuset ser vi ofte, at børnene 

samarbejder i en større gruppe. Her 

laves vandkanal og alle børn på billedet 

deltager og bidrager med ideer.  

Der indgås kompromisser undervejs og 

der er tegn på at den enkeltes sociale 

kompetence styrkes. 
 

 

 
 
 
 
 

                                           
3 Se ”Er mit barn skoleparat?” Et arbejdspapir udarbejdet af børnehaver i området og Sejs skole. Revideret  2015 
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Når barnet starter i børnehaven, ser vi i den første tid efter tegn på om barnet trives socialt (har det 
andre børn at lege med) Vi ser også efter, om barnet har let ved at finde ind i hverdagens rutiner.   
Vi vil gerne se tegn på at barnet er nysgerrigt udforskende og tager initiativer til leg og kontakt med 
andre. 
 

Når målet for en aktivitet har været at styrke en gruppe socialt skal vi se efter tegn på, om de måder 
børnene er sammen på ændrer sig.  
 

Når målet er, at arbejde skoleforberedende ses efter, om børnene er i stand til at tilsidesætte egne 
umiddelbare impulser og behov og følge en fælles dagsorden. 
I løbet af det sidste år i børnehaven vil vi gerne se, at børnene kan sidde stille sammen i en større 
gruppe og lytte til en historie. 
Vi ser også efter, om børnene kan modtage og forstå kollektive beskeder. 
De skal kunne begå sig i en social sammenhæng, hvor der ikke længere er så mange voksne 
omkring dem, derfor skal vi se efter, om de er i stand til at løse konflikter sprogligt og lytte til 
hinanden. De voksne skal dog stadig være til rådighed, når der er brug for hjælp. 
 
 4.4 Tiltag – hvordan gør vi? 
 
Overordnet skal der være tid til leg og til at lære af hinanden – sociale kompetencer udvikles i 
samvær med andre børn og i samvær med kompetente voksne.  
Det er de voksne der er ansvarlige for at skabe et godt børnemiljø, hvor børn og voksne anerkendes 
for det de er. Forudsætningen for at have overskud til andre er, at man selv har et godt selvværd. 
 
  

 
Vi graver kompost fra køkkenaffald ned i  Den gode leg øver forhandling og  

bedene. Det kræver noget samarbejde – og                        samarbejde. 

hold da op, hvor ER der mange orm! 

 
 
Social kompetence udvikles når barnet selv handler og er nysgerrigt udforskende sammen med 
andre. De voksne må skabe rammer så dette er muligt:  
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Eks. En voksen lukker op for vandslangen i Blåbærhuset – to børn fylder vand i spande. En af dem 

siger: ”Vi skal have slangen hen i sandet”. Den voksne hjælper med at få slangen installeret og 

spørger: Hvordan får vi den længere? Et af børnene finder ud af, at få den omkring trappen. Der 

kommer et 3. barn til – han begynder at grave en kanal – flere og flere kommer til og til sidst er der 

9 børn (både drenge og piger). De taler sammen om hvordan de skal bygge kanalen – hvem der 

skal holde slangen – hvis tur det er til at få fyldt op. De leger denne leg en time uden konflikter, 

indtil vi skal spise– en enkelt gang er der optræk til en konflikt – de er uenige om hvis tur det er til 

at få fyldt op. Den voksne siger: ”Det er den der holder slangen, der holder øje med hvis tur det er” 

I dette eksempel ses også, at den voksne lige må være lidt med på sidelinjen og så igen overlade 
styringen til børnene selv. 
 
At få øje på nye sider af hinanden: 
Vi voksne skal være opmærksomme på, at børn ikke møder med den samme ”sociale kompetencer” 
og derfor ikke skal mødes på samme måde. Vi skal være opmærksomme på, at nogle børn kan 
komme ind i et uheldigt samspilsmønster med andre. 
På udflugter ser børn og voksne ofte nye sider hos hinanden, da man oplever hinanden i en ny 
sammenhæng. Dette kan skabe mulighed for forandringer. 
 

 

At være en del af fællesskabet: 
Et af barnets udviklingsbestræbelser er ifølge Tønnesvang, at være en del af fællesskabet. I dette 
fællesskab udvikles sociale kompetencer. 
Fra nytår til sommerferien arbejdes der med et halvårs-tema. Temaet for foråret-sommer 2016 er 
fugle. 
Gennem de tilrettelagte aktiviteter skabes rammer for at børnene kan få øje på sider af hinanden, der 
måske ikke ville være tydelige i børnenes egen hverdagskultur og samvær. Der bliver skabt respekt 
omkring et barn, der ikke til daglig indtager en tydelig rolle. 
Halvårstemaer er også med til at skabe fællesskab om noget for alle børn og voksne i 
”Tyttebærhuset” og ”Blåbærhuset” 
 
 

 
Vores halvårstema i 2016 var 

”Fugle”. Her er vi med i en 

fælles børneudstilling på 

Museum Jørn.  Gr.1 viser stolt 

deres sprælle-fugle. 

På skærmen vises en lille film 

som er lavet med sprællefuglene. 
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At deltage i aktiviteter med andre 
Når børnene deltager i børnehavens aktiviteter, øver de sig i de sociale spilleregler f.eks. at vente på 
tur, at styre sine umiddelbare impulser og at deltage under de rammer der er givet. 
Eks. Vi har ”morgenmustik” på loftet, alle vil gerne spille på congastrommerne – den voksne 

fortæller hvordan vi skal bytte instrumenter undervejs. 

Hverdagens regellege og spil er også med til at øve at kunne både tabe og vinde. 
 

 
Julemanden og hans kone er på 

besøg. Børnene synger julesange for 

dem og behandler vores fornemme 

gæster med stor respekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Syslepædagogik og fællesskaber 
Når vi er sammen med børnene omkring en meningsfuld opgave, så er de i mesterlære hos en 
voksen. Ofte er det i et fællesskab med andre børn. Det er det vi kalder ”syslepædagogik”. 
Vi skal skabe betingelser for at børnene udfordres, så de får mulighed for at mestre nye ting.  
 

 
Gr.3 hjælper med at skrælle 

kartofler i køkkenet. 
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Det er vigtigt at have venner 
Vi skal støtte etablering og fastholdelse af venskaber og støtte op om legeaftaler derhjemme. Der 
skal være en opdateret telefonliste som er tilgængelig for forældrene, eller forældre tilslutter sig 
”legeaftale” i Day Care. Vi skal hjælpe børnene med at ha’ flere venner, da det er meget sårbart kun 
at have ”en bedste ven”.  
Konflikter er en naturlig del af samværet med andre og det er godt at kunne agere i en konflikt, så 
der kommer noget konstruktivt ud af det. Derfor er det vigtigt at bruge tid på dette. 
 
Vi skal have en særlig opmærksomhed på de børn, der ikke har etableret legerelationer i 
børnehaven. Disse børn skal, i det omfang det er muligt, deltage i aktiviteter og udflugter sammen 
med en lille gruppe børn, så de andre kan få øje på dem. 
Når vi andre er på legepladsen, kan de være inde en gang i mellem med et barn, som vi gerne vil 
have, der skabes kontakt til. 
 
4.5 Evaluering af sociale kompetencer 

 
Når barnet har været i børnehaven i 2-3 måneder, tilbydes en samtale med forældrene. 
Udover at se på om barnet grundlæggende trives, vil samtalens fokus i høj grad være på sociale 
kompetencer: 

• I hvilken grad har barnet fundet ind i hverdagens rutiner i børnehaven? 

• Accepterer barnet de fælles sociale normer og regler for samvær (hvordan takler det 
konflikter?) 

• Har barnet nogle at lege med og hvordan er barnets sociale kompetencer. 
 

Vi har desværre været nødt til at opgive vores tilbud til alle forældre om en samtale inden skolestart, 
da vi ikke længere har ressourcer til dette. Nu tilbydes kun samtaler, der hvor vi skønner, at der er et 
særligt behov. 
Alle forældre i gruppe 1 skal dog løbende have en klar fornemmelse af, hvordan vi tolker og 
vurderer deres barns skoleparathed. Vi kan evt. tilbyde en skoleparathedstest. Hvis der er områder, 
hvor vi skønner, at der det sidste år skal gøres en ekstra indsats, skal forældrene orienteres om dette. 
Evalueringsspørgsmålene tager afsæt i målene for de skoleforberedende sociale kompetencer: 
 

• I hvilken grad er barnet i stand til at modtage en kollektiv besked og sidde stille og lytte? 

• Accepterer barnet at andre – både børn og voksne – sætter dagsordenen? 

• Kan barnet etablere fællesskab med andre, føle og udtrykke empati og respekt for andre. 

• Kender barnet demokratiske værdier og normer? 
                                           

 


