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Dette hæfte handler om, hvordan I arbejder med læringstemaet 
sociale kompetencer i Fremtidens Dagtilbud. De sociale kompetencer 
hænger tæt sammen med barnets personlige udvikling, fordi den 
personlige udvikling netop sker i samspillet med og relationerne til 
andre. De to læreplanstemaer griber derfor ind i hinanden. I barnets 
alsidige personlige udvikling er fokus på det, der er individuelt –  
barnets følelser, forståelse af sig selv og måder at forholde sig til sin 
omverden på, og i sociale kompetencer er fokus på det sociale – hvor-
dan barnet etablerer fællesskaber, udtrykker sig og indgår i relationer 
med andre. Det er vigtigt at være opmærksom på, at de to sider af 
barnets udvikling sker i en dynamisk sammenhæng, som er en grund-
læggende og væsentlig forudsætning for barnets udvikling og læring 
fra den tidligste alder.

På baggrund af forskningi er der i Fremtidens Dagtilbud udpeget 
læringsområder og læringsmål, som er væsentlige i dagtilbuddenes 
arbejde med at understøtte børns udvikling af sociale kompetencer. 
Læringsområderne og læringsmålene er præsenteret i hæftet. 

Når I tilrettelægger jeres indsats, skal I med udgangspunkt i analysen 
af de enkelte børnegruppers lærings-og udviklingsmuligheder  
vælge et læringsområde og et eller flere mål inden for området. 

Hæftet udpeger også en række pædagogiske principper for arbejdet 
med læringstemaet sociale kompetencer. Principperne skal være 
grundlæggende i jeres interaktion med børnene og for de fysiske 
rammer.

INDLEDNING
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Sociale kompetencer

Sociale kompetencer handler om, at børn kan indgå i positive relationer med andre børn og 
voksne. Relationer til andre er en grundlæggende forudsætning for, at børn lærer og udvikler 
sig optimalt. Forskningen viser, at socialt kompetente børn klarer sig godt i skolen og i deres 
videre livsforløb.ii

Børn udvikler sociale kompetencer tidligt i livet, når de kommunikerer med omgivelserne, 
sprogligt og kropsligt. Udviklingen starter i familien og fortsætter i dagtilbuddene og i 
samspillet herimellem.

Børn i dagtilbud skal støttes i at danne og vedligeholde sociale relationer og venskaber.  
De skal også lære, hvordan de bliver en del af og samarbejder i et fællesskab. I fælles skabet  
med andre har børn mulighed for at lege, løse opgaver, udforske verden og udvikle evner  
til at indgå i demokratiske fællesskaber og sammenhænge. Her kan de opleve, at de er 
betydningsfulde og lære at vise respekt for hinanden og andres betydning, og give og få 
anerkendelse. 

Sociale kompetencer handler også om, at børn skal støttes og opmuntres til at fortælle  
om sig selv og stille spørgsmål, så de i hverdagen er med til at skabe fortællingen om sig selv.  
At ’fortælle sig selv frem’ og samtidig kunne lytte til andre, er den del af sociale kompetencer, 
som handler om at opleve tilhørsforhold og inklusion og at kunne inkludere andre. 

Det er en meget vigtig opgave for dagtilbuddene at arbejde målrettet med, at børn udvikler 
sociale kompetencer. Det har ikke mindst et væsentligt potentiale i forhold til arbejdet med 
at bryde negativ social arv. Det er veldokumenteret, at børn med sociale kompetencer er 
bedre til at udtrykke sig og at indgå i sociale sammenhænge, og at de er mere engagerede  
i læringsaktiviteter sammen med andre børn.iii

Med afsæt i forskning er der i Fremtidens Dagtilbud trukket tre læringsområder ud, som  
er væsentlige at arbejde med i dagtilbuddet for at understøtte børns  udvikling af sociale 
kompetencer.

De tre læringsområder er:

 • Empati 

 • Tilknytning 

 • Sociale færdigheder og handlen. 

På de næste sider kan du læse om, hvad læringsområderne indeholder, og hvad målene  
er for det pædagogiske arbejde med dem.

SOCIALE KOMPETENCER 
I FREMTIDENS DAGTILBUD
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LÆRINGSOMRÅDE  
EMPATI

Empati handler om, at børn i relationerne til andre lærer at give udtryk for 
deres følelser og behov, samtidig med at de  gradvis lærer at forstå andres 
følelser og behov og lærer at respektere forskellighed. De lærer også at 
sætte grænser for sig selv og andre og at sige til og fra.

Børn viser empati, når de forstår følelser og følelsesmæssige reaktioner  
hos sig selv og andre, og når de kender deres egne og andres grænser og 
behov. Det handler om, at børn kan leve sig ind i en situation og forstå den, 
og at de på den baggrund kan forstå, hvilke rammer og muligheder der  
ligger i situationen. Fx når et barn ser et andet barn græde og forstår, at 
barnet er ked af det, og derfor viser omsorg for barnet.

Sociale kompetencer
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Når I arbejder med læringsområdet empati, skal I vælge mindst et af  
følgende læringsmål. Målet eller målene skal vælges med udgangspunkt  
i børnenes alder og analysen af børnegruppens lærings- og udviklings- 
muligheder.

 • Barnet udvikler forståelse af  
egen og andres behov 

 • Barnet udvikler forståelse af  
egne og andres grænser 

 • Barnet udtrykker egne følelser  
sprogligt og kropsligt.

 • Barnet forstår sig selv og andres  
behov og kan sætte sig i andres sted 

 • Barnet kan sætte grænser for sig selv  
og andre og kan forstå egne og andres 
grænser 

 • Barnet forstår, udtrykker og kan sætte 
ord på egne følelser og på andres 
følelser.

LÆRINGSMÅL 
0-2 år

LÆRINGSMÅL 
3 år-skolestart
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Tilknytning i dagtilbud handler om, at dagtilbuddene skal sikre, at børn får 
positive erfaringer med at indgå i sammenhænge, hvor de oplever, at de 
hører til. At høre til handler både om at høre til i det fællesskab, som dag- 
tilbuddet er, og i lige så høj grad om at høre til i den tætte relation mellem 
barn og voksen og barn og barn imellem. Når børn har positive erfaringer 
med trygge, tillidsfulde og følelsesmæssige relationer, kan de øve sig i selv  
at skabe og vedligeholde tætte relationer. Trygge, tillidsfulde relationer og 
fællesskaber er forudsætningen for, at børn kan føle og udtrykke empati  
og respekt for andre.

Det, at børn oplever tilknytning viser sig ved, at de udtrykker tillid, tryghed  
og tilfredshed i relationen og dermed i omgangen med andre, at de er trygge 
og føler, at de hører til, er inkluderede og indgår på lige fod med andre  
i fællesskaber.

Sociale kompetencer

LÆRINGSOMRÅDE  
TILKNYTNING
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Når I arbejder med læringsområdet tilknytning, skal I vælge mindst et  
af følgende læringsmål. Målet eller målene skal vælges med udgangspunkt  
i børnenes alder og analysen af børnegruppens lærings- og udviklings- 
muligheder.

 • Barnet udvikler og viser tryghed  
og tillid til børn og voksne i dagtilbuddet 

 • Barnet øver sig i at inddrage og favne 
andre børn 

 • Barnet øver sig i at indgå i tætte  
relationer med børn og voksne  
i dagtilbuddet.

 • Barnet viser tillid og tryghed til  
børn og voksne i dagtilbuddet 

 • Barnet inddrager og favner andre  
børn 

 • Barnet indgår i og skaber og vedlige- 
holder tætte relationer med voksne  
og børn i dagtilbuddet.

LÆRINGSMÅL 
0-2 år

LÆRINGSMÅL 
3 år-skolestart
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Sociale færdigheder handler om, at børn er i stand til at være en del af 
fællesskabet, og at de er i stand til at skabe og vedligeholde fællesskaber 
med andre. Når børn har sociale færdigheder, kan de skabe og indgå i lege, 
og de kan samarbejde med andre børn om opgaver og vedligeholde og 
videreudvikle samarbejdet. Det kan være samarbejde om alt fra at lægge 
puslespil og lave teater til at indsamle og tilberede spiseligt fra naturen. 

I sociale færdigheder ligger begreberne kommunikative færdigheder og 
social handlen. Kommunikative færdigheder handler om at kunne udtrykke 
sig verbalt, kropsligt og sprogligt, at kunne fortælle og at kunne udtrykke sig. 
Sociale handlen handler om moral og etik, demokratisk dannelse, at kunne 
indgå aktivt i fællesskaber, tage ansvar, have respekt for andre og forstå og 
handle i forhold til andres rettigheder. Det handler også om at positionere 
sig, indgå med selvstændighed i fællesskaber og håndtere konflikter. Derved 
bliver begrebet social handlen til forskel fra færdigheder og handlinger et 
mere overordnet kompetencebegreb, som har at gøre med dannelse og 
identitet.

Børn udvikler social handlen ved at være medbestemmende og have  
indflydelse på deres hverdag. Gennem medbestemmelse og indflydelse 
lærer børnene at tage medansvar, at samarbejde og at indgå i forpligtende 
fællesskaber. Det drejer sig også om at udvikle et sprog, som kan anvendes  
i en konstruktiv kommunikation, og være i stand til at anerkende, respektere 
og inddrage andre. Børn udviser social handlen, når de aktivt kan være med 
til at samarbejde om opgaver, håndtere konflikter, løse problemer og vise 
respekt for forskellighed. På den måde bidrager dagtilbuddene til, at børn 
lærer demokratiske værdier at kende, og at de bliver i stand til at handle  
ud fra værdierne.

Sociale kompetencer

LÆRINGSOMRÅDE  
SOCIALE FÆRDIGHEDER  
OG HANDLEN
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Når I arbejder med læringsområdet sociale færdigheder og handlen,  
skal I vælge mindst et af følgende læringsmål. Målet eller målene skal  
vælges med udgangspunkt i børnenes alder og analysen af børne - 
gruppens lærings- og udviklingsmuligheder.

 • Barnet øver sig i at indgå i sociale 
fællesskaber 

 • Barnet øver sig i at samarbejde om  
leg og læringsaktiviteter 

 • Barnet øver sig i dialog, i konflikt- 
håndtering og i at løse problemer  
med andre børn.

 • Barnet indgår i sociale fællesskaber og 
samarbejde om leg og læringsaktiviteter 

 • Barnet har kommunikative færdigheder 
til at indgå i dialog, håndtere konflikter 
og løse problemer med andre børn

 • Barnet kan tage medansvar og har 
respekt for og accept af forskellighed. 

LÆRINGSMÅL 
0-2 år

LÆRINGSMÅL 
3 år-skolestart



INDHOLDET

BARNET PÆDAGOGISK
PERSONALEOmsorg og 

interaktion

Fremstilling af det 
faglige indhold

Barnets engagement 
i aktiviteten

BØRNEGRUPPEN

12 LÆRINGSTEMA – SOCIALE KOMPETENCER

Som beskrevet i vejledningshæftet er der i den pædagogiske model  
i Fremtidens Dagtilbud fokus på at skabe et dynamisk samspil mellem 
barnet/børnegruppen, det pædagogiske personale og det faglige indhold  
af jeres aktiviteter.

Vejledningen beskriver også de generelle principper i den pædagogiske 
model for interaktionen mellem børn og voksne i et dynamisk læringsmiljø. 
Ud over de generelle principper skal I have fokus på pædagogiske principper 
for interaktion og de fysiske rammer, særligt i forhold til arbejdet med 
sociale kompetencer. Dem finder I på næste side.

Det er vigtigt, at I drøfter med hinanden og får et fælles billede af, hvordan 
principperne skal præge jeres interaktion med børnene i de forskellige 
situationer i løbet af dagen: i jeres planlagte pædagogiske aktiviteter, i jeres 
daglige rutiner fx spisning, samling, når I tager overtøjet på for at gå tur osv.  
og i den interaktion, der opstår spontant i hverdagen.

Sociale kompetencer

PÆDAGOGISKE  
PRINCIPPER
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Principper for interaktion 
Børnene udvikler deres sociale kompetencer i sociale fællesskaber. Børn lærer af  
hinanden, men de lærer også i høj grad af de voksnes måde at indgå i og påvirke det  
sociale fællesskab på. 

De pædagogiske principper fokuserer på både læringsmiljø, inklusion og det enkelte barns 
sociale kompetencer. Principperne handler om, hvad de voksne kan gøre for at skabe 
konstruktive sociale interaktioner blandt børnene og mellem barn og voksen. 

Når I arbejder med børnenes sociale kompetencer, er det vigtigt, at I arbejder med organise-
ring af interaktionen mellem voksen og barn og voksen og børnegruppen. Som grundprincip 
understøtter små gruppestørrelser bedst målene for sociale kompetencer. 

Endvidere peger forskning på betydningen af en tryg og sikker kontakt til en primær kontakt- 
person, og ved at skabe denne trygge relation kan barnets livsbane ændres. Dette gælder 
især socialt udsatte børn.iv 

Der er endvidere forskning, der viser, at børn, der er mindre socialt kompetente, kan lære  
af mere socialt kompetente børn. Det understreger betydningen af at arbejde målrettet med 
børnefællesskaber og relationer mellem børn. Forskningen peger på, at aktiviteter med leg  
og læring, som er styret af voksne, giver børn, som er karakteriseret ved at være placeret  
i periferien af børnefællesskaberne, mulighed for at deltage i nye fællesskaber.v 

Det er vigtigt, at I reflekterer over, hvordan I kan udfolde følgende principper for interaktio-
nen med børnene i jeres arbejde med sociale kompetencer. Principperne handler om at: 

 • Benævne og italesætte børnenes behov og sociale handlinger 

 • Sikre, at alle børn har mindst en tæt voksenrelation, og at alle børn får mulighed  
for at deltage i dagtilbuddets fællesskaber 

 • Være nærværende og understøtte og tilrettelægge børns leg og læring, både  
i de tætte relationer og i det større fællesskab 

 • Inddrage børnene aktivt i valg, valgmuligheder og beslutninger. 

Principper for fysiske rammer 
De fysiske rammer indenfor og udenfor har betydning for jeres arbejde med sociale  
kompe tencer. Det er vigtigt, at I reflekterer over, hvordan I kan udfolde følgende principper 
for de fysiske rammer i jeres arbejde med sociale kompetencer. Principperne handler om, at: 

 • Rammerne understøtter, at I kan veksle mellem forløb for både små og store  
børnefællesskaber 

 • Rammerne sikrer plads til, at børnene kan veksle mellem individuel fordybelse  
og nærhed og fællesskaber om leg og læring 

 • Der er alsidigt legetøj og udstyr, der gør det muligt for børnene at lege både  
parallel-lege, rollelege og sociale lege 

 • Der er legetøj og udstyr, der lægger op til, at børnene kan løse opgaver og udforske 
sammen.
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