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Innledning 

Ludviksen-utvalget (NOU 2015) vektlegger et bredt kompetansebegrep for fremtidens skole og elever. I dette begrepet 

inngår også sosial- og emosjonell kompetanse. Forståelsen som ligger til grunn for denne planen er med utgangspunkt 

i Lindbäk og Glavin (2014) sin beskrivelse av sosial kompetanse som mer generell kompetanse knyttet til holdninger 

og metaperspektiv på egen kompetanse, samtidig som den også inneholder kunnskap om sosiale forhold og 

ferdigheter. Den sosiale kompetansen gjør at elevene i større grad kan ta i bruk sine sosiale ferdigheter i spesifikke 

situasjoner. Den emosjonelle kompetansen er knyttet til elevens evne til å gjenkjenne, navngi og regulere egne 

følelser. Den påvirker og påvirkes av den sosiale kompetansen, fordi de gir elevene et felles følelsesspråk som igjen 

gir dem mulighet til å mestre ulike ferdigheter. For eksempel må man kjenne til ulike måter å være sint på hvis man 

skal mestre ulike former for sinnekontroll (Lindbäk og Glavin 2014). 

I Opplæringsloven §9a-3 er det uttrykt at skolen har ansvar for arbeide aktivt og systematisk for å fremme et godt 

psykososialt miljø for den enkelte elev. Det er med dette som grunnlag at planen er utarbeidet, sammen de sosiale 

kompetansemålene og generell del av KL06. I tillegg tar planen utgangspunkt i Gresham og Elliot (Udir) sine 

grunnleggende dimensjoner knyttet til sosial kompetanse, nemlig empati, samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll og 

ansvarlighet. I disse har vi også valgt å implementere den emosjonelle kompetansen.  

Egenskapene i dimensjonene er ikke noe som er stabilt og endelig, men snarere situasjonsbestemt og i stadig endring 

og utvikling. I tillegg er de også gjensidig avhengig av hverandre, i det de påvirker og påvirkes av hverandre. I lys av 

dette vil det være nødvendig å komme tilbake til målene, repetere og justere – og denne planen vil legge føringer for 

dette arbeidet. Den viser vei for hvor vi ønsker å være når, med våre elever. Alle barn er forskjellige og det vil bli 

jobbet med disse ferdighetene på ulike måter ut i fra det – og således er planen laget i tre ulike deler; etter 2. trinn, 

etter 4. trinn og etter 7. trinn. Det systematiske arbeidet over tid er det som er betydningsfullt for å nå disse målene, 

sammen med å jobbe med det samme målet på ulike måter, i ulike situasjoner, med ulike elever og i ulike aldre.  

 

Implementering og god praksis 

Selv om det innledningsvis i denne planen vil fremgå ulike eksempler på god praksis knyttet til arbeidet med sosial 

kompetanse, vil arbeidet med å implementere planen i de ulike fagplanene igangsettes og tilrettelegges av skolens 

ledelse. Planen vil implementeres (og institusjonaliseres, altså der implementeringen går «av seg selv») i fagplaner og 

undervisningen på ulike måter. En oversikt under It´s vil stadig oppdateres av ansatte som legger inn fokusområder, 

prosjekter, aktiviteter, bøker, filmer og andre tips til praksis kan deles. Der også samarbeid med kollegaer/foreldre og 

andre kan beskrives nærmere. Utgangspunktet for all opplæring av ferdigheter knyttet til denne planen vil være at en 

kompetent voksen viser hvordan en ferdighet utføres, samt forklarer alle ledd i denne før eleven selv får prøve seg. 

Med «alle ledd» menes også forhold som mimikk, stemmeleie, kroppsspråk og andre forhold som kan være av 

betydning utover det som faktisk sies (eller gjøres). 
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Opplæringen av elevene vil ta utgangspunkt i det eleven mestrer og den voksne vil underveis støtte eleven innenfor 

elevens nærmeste utviklingssone (Vygotsky 2001). Denne sonen er der i utviklingen hvor eleven trenger noe støtte av 

en mer kompetent annen, for å mestre oppgaven. I tillegg vil det være fokus på veiledning og støtte av eleven i mer 

naturlige situasjoner, blant annet klasserom og friminutt.  

 

Eksempler på god praksis kan være: 

- Opplæring i følelser 

- Film/filmsnutter (Linus, Sånn er jeg/sånn er det, Klart jeg kan, Gullars, Være venner, Innsiden-ut) 

- KAT-kassen 

- Rollespill (også voksne for barna) 

- Bøker (Vaffelhjerte, Jeg vil også begynne på skolen, Odd er et egg, Ha deg vekk!) 

- Positive tilbakemeldinger (lærer-elev, elev-elev) 

- Elevene masserer hverandre (berøring) 

- Indirekte skryt (elever hører andre skryte av seg) 

- Modellering 

- Bevisstgjøring 

- Hjelpe barna i å se seg selv utenfra 

- Dialog (de gode spørsmålene… hva åpner og lukker) 

- Gruppesamtale 

- Elevsamtale 

- Observasjon (og samtale om kommunikasjon og samspill, også knyttet til det som er mer skjult) 

- Medvirkning 

- Jentemøte 

- Guttemøte 

- Spill 

- Loggbok (både for elev i fht å formidle ting, men også for lærer i fht observasjoner) 

- Fadderordning 

- Vennskapsklasser  

- Vennskapsdag 

- Psykologisk førstehjelp (Salaby + bok/bamser) 

- Erfaringsutveksling 

- Legge inn rutiner på å holde dette punktet varmt, eks en gang i måneden under team. 

- Tverrfaglighet  

- Uteskole og annen aktiv læring slik at man kan øve (og få støtte) i ekte situasjoner 

- Temaer i fellessamlinger 

- Faste teamdrøftinger 
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Motivasjon 

De viktigste komponentene for elevens motivasjon er knyttet til faktorene forventning om mestring (selvtillit), indre 

motivasjon (opplevelse av mening) og mestringsmål (Bråten 2011). Forventning om mestring handler om elevens 

egen vurdering av kompetansen sin og hvorvidt mestring er oppnåelig. I lys av sosiale- og emosjonelle ferdigheter 

ønsker vi å ha en bred forståelse av mestring. Det kan imidlertid defineres på mange ulike måter ut i fra hvilket 

område man knytter det til, både ulike fag og/eller andre fokusområder. Ferdigheter og kompetanse hos eleven kan 

være knyttet til ressurser hos den enkelte som bidrar til å løse problemer, takle utfordringer, bearbeide reaksjoner 

og/eller mestre livshendelser (mestring.no, Bråten 2011). Forventning om mestring bygger i stor grad på tidligere 

prestasjoner, samtidig som oppmuntring og positive tilbakemeldinger virker inn.  

Elevens indre motivasjon er knyttet til om eleven utfører oppgaven fordi de selv har lyst (og ikke fordi de vil oppnå 

noe annet, eks oppmerksomhet eller ulike former for belønning). Elever med indre motivasjon vil også kunne glede 

seg over tekster som kan være utfordrende. Betydningsfullt for elevens indre motivasjon er opplevelsen av frivillighet 

og valg, men det er samtidig viktig å huske på at for mange elever med vansker knyttet til sosiale relasjoner (eksempel 

diagnoser innenfor asd-spekteret) kan valg være vanskelig. Her må man også vise skjønn og tilpasse til både klasse og 

elev. I tillegg vil det for noen elever være nødvendig å støtte opp rundt ytre motivasjon for så etter hvert å vekke 

barnets indre motivasjon. Eksempler på dette kan være ulike belønningssystemer der eleven sparer til noe (en ytre 

faktor) som motiverer til arbeidsinnsats og gjennomføring. For eksempel spare til tid på ipad eller en pause med ulikt 

innhold. Slike belønningssystemer må imidlertid tilpasses den enkelte elev og justeres fortløpende slik at den 

opprettholder sin funksjon, nemlig å motivere til mestring.  

Den siste faktoren, mestringsmål, handler om at eleven har et mål med oppgaven og således er opptatt av å forbedre 

ferdigheter og/eller øke sin kompetanse. Ikke for å bli flinkere eller få gode karakterer, men fordi læring og mestring 

er et mål i seg selv. Som vi ser av dette, henger disse faktorene tett sammen og både påvirker- og påvirkes av 

hverandre.  

 

Sosial kompetanse 

Sosial kompetanse innehar fem dimensjoner som denne planen tar utgangspunkt i. Sammen utgjør de en spiral der 

læring og utvikling hos den enkelte elev, skjer i kontekst med omgivelsene. Disse er områder som kan beskrives slik:  

Empati er å kunne sette seg inn i- og vise respekt for- andres følelser og meninger. Dette er betydningsfull 

kompetanse for å kunne etablere vennskap og relasjoner med andre.  

Samarbeid handler om å dele med- og hjelpe andre og å være gjensidig avhengig av hverandre. Således er også 

denne dimensjonen knyttet til å følge regler og beskjeder.  
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Selvhevdelse er knyttet til å be om hjelp, stå for noe og reagere på andres handlinger. Dette er betydningsfullt for å 

være en deltaker i sosiale fellesskap.  

Selvkontroll handler om å tilpasse seg dette sosiale fellesskapet og i dette ta hensyn til andre. Gjennom selvkontroll 

regulerer man forholdet mellom følelser og atferd og i lys av dette blir også impulser kontrollert. Bevissthet om egne 

følelser og det å forstå seg selv og egne reaksjoner vil være viktige elementer i denne dimensjonen, slik at man kan 

vente på tur og for eksempel reagere på kommentarer fra andre uten å ta igjen eller bli sint.  

Ansvarlighet er knyttet til å vise respekt for andres meninger og handlinger, men også å utføre gitte oppgaver. Samt 

å kunne kommunisere med voksne. I lys av dette er det vesentlig å jobbe med medbestemmelse og å kunne ta 

konsekvensene av ansvaret man får gjennom dette.  

 

Videre i denne planen blir ferdigheter og overordnede mål knyttet til disse fem dimensjonene, oppdelt i 2., 4. og 7. 

trinn. Målene som er beskrevet i de ulike trinne er verken uttømmende eller fullstendige og de kan i noen grad også 

overlappe hverandre. Imidlertid er det forsøkt å skissere og dele opp kompetansen i mål og områder, slik at 

undervisningen og fokusområdene kan ha en ramme. Det er den enkelte lærers ansvar å tilpasse mål og fokusområder 

innenfor denne rammen.  

 

Hvordan kan foreldre involveres i dette arbeidet? 

Et godt læringsmiljø og gode sosiale- og emosjonelle ferdigheter hos elevene er avhengig av et godt og systematisk 

samarbeid med foreldre. Det finnes mange ulike måter å gjøre dette på i praksis, men forslag som fremmer dette kan 

være:  

- Vennegrupper 

- Nye barn (en bevissthet rundt hva man gjør og hvordan) 

- Følgegrupper 

- Bursdagsinvitasjoner (en bevissthet rundt hva man gjør og hvordan) 

- Sosiale sammenkomster/arrangement for hele klassen 

- Være gode rolle-modeller 

- Tema på foreldremøter (for eksempel gjennom arbeid med ulike case) 

- Fremme elevens selvfølelse 

- Fremsnakke medelever (og skole) 

- Tett kontakt med foreldre både i forhold til foreldremøter (spørre hva de ønsker), men også i forhold til 

enkeltelever. 

 

Referanser: 

Glavin og Lindbäck 2014: Å undervise i sosial kompetanse 

Gresham og Elliot: Om læringsmiljø (hentet februar 2016 fra nettsiden til Udir, www.udir.no/Laringsmiljo/ 

Kunnskapsløftet 2006) 
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Opplæringsloven 1998 (hentet fra lovdata.no) 

Vygotsky 2001: Tenkning og Tale (utgitt på norsk i 2001) 

Bråten 2011: Leseforståelse, Lesing i kunnskapssamfunnet – teori og praksis 

Mestring.no (nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring): Forståelse om begrepet mestring (februar 2016)  

NOU 2015:8 Fremtidens skole, Utgitt av Regjeringen 

Inspirasjon er også hentet fra planer for sosial kompetanse i Gran kommune og Hallagerbakken skole/Oslo kommune 

Sosiale kompetansemål etter 2. trinn:  

Områder  Overordnede mål Sosiale/emosjonelle ferdigheter  
Ansvarlighet Ha orden i skolesakene, i 

garderoben og klasserommet 

 

Oppføre seg respektfullt 

overfor andre 

 

Følge klassens og skolens 

regler  

- Følge klassereglene 

- Ta godt vare på bøker og andre skolesaker 

og skolens/andres ting 

- Følge beskjeder fra læreren 

- Forstyrrer ikke andre i arbeidet 

- Rydder opp etter seg 

- Kommer raskt inn etter friminutt 

Selvkontroll Kunne tilpasse seg fellesskapet 

og ta hensyn til andre 

 

Kjenne følelsene sine  

- Vente på tur/avbryter ikke andre i 

klasserommet og i lek 

- Spørre læreren om hjelp hvis det er noe 

han/hun ikke forstår 

- Bruke «en stille hånd»  

- Opptre rolig når man går inn i skolebygget 

- Ignorere andre som forstyrrer 

- Bruker kroppsspråket sitt på en hyggelig 

måte 

Samarbeid Ta andre med i lek og læring 

 

Lytte til andre 

 

Dele med- og hjelpe andre 

- Sitte ved siden av andre når han/hun 

arbeider 

- Tar kontakt med andre på en vennlig måte 

- Læringspartnere (samarb to og to) 

- Låne og levere tilbake det h*n har lånt 

- Deler med andre 

- Spille spill og leke med andre (følge 

reglene i leken) 

- Er med på å finne på leker i friminuttet 

- Er aktiv med i leker de selv ikke har så 

lyst til 

- Skifter aktivitet i klasserommet uten å 

forstyrre seg selv eller andre 

- Ta imot råd fra lærere 

Selvhevdelse/selvtillit/selvfølelse 

 

Kunne uttrykke egne behov og 

ha selvinnsikt 

 

Våge å være seg selv 

 

Vite hva en er flink til 

- Ta kontakt med andre i friminutter på en 

respektfull måte 

- Spør om å få være med i leken 

- Forteller om noe h*n er god til 

- Sette ord på egne følelser (glad, trist, redd 

og sint) og beskrive følelsene ulykkelig og 

ensom.  

- Tør å si det han/hun mener 

- Fortelle noe høyt i klassen 

Empati Være en god venn 

 

Kunne sette seg inn i andres 

situasjon  

 

- Tar med andre barn på leken hvis noen 

spør 

- Si unnskyld hvis h*n har gjort noe dumt 

mot noen 

- Snakke til andre på en vennlig måte 
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- Si fra til en voksen hvis noen blir plaget 

- Kjenne igjen følelser gjennom 

ansiktsuttrykk og kroppsspråk 

 

 

 

Sosiale kompetansemål etter 4. trinn 

Område Overordnede mål Sosiale/emosjonelle ferdigheter 
Ansvarlighet -Ha orden i skolesakene, i 

garderoben og klasserommet 

-Oppføre seg respektfullt 

overfor andre 

-Følge klassens/skolens regler 

- Levere/gjøre arbeidsoppgavene mine til 

rett tid 

- Ha med det som trengs til timer 

- Sier fra hvis noen blir plaget/ertet 

- Ta imot og huske en beskjed 

Selvkontroll Kunne tilpasse seg fellesskapet 

og ta hensyn til andre barn 
- Respektere ordensreglementet 

- Respektere medelevene 

- Tåler at andre er uenig 

- Tåle å tape 

- Tåler å vinne 

- Ta ansvar for orden i klassen og i 

skolegården 

Samarbeid Ta med andre i lek og læring 

 

Samarbeid med andre 

- Følge instrukser/fullføre oppgaver og gjør 

sin del av gruppearbeid 

- Er aktiv med i leker de selv ikke har så 

lyst til 

- Kommer med forslag til hvordan oppgaver 

skal/kan løses 

- Viser i praksis at h*n kan løse problemer 

med medelever 

- Gir ros og støtte til andre 

Selvhevdelse/selvtillit/selvfølelse Kunne uttrykke egne behov og 

ha selvinnsikt 

 

Kunne synes i gruppen 

 

Tørre å være seg selv 

 

Vite hva man er flink til 

 

Ha tillit til egne evner 

- Tilby seg å hjelpe de som trenger hjelp 

(barn og voksen) 

- Ber om hjelp ved behov 

- Bli med i en gruppeaktivitet/lek som er i 

gang 

- Jobbe faglig to og to i gruppe med 

læringsutbytte 

- Takle frustrasjon, på en hensiktsmessig 

måte, dersom en ikke får være med i 

leken.   

- Sier fra hvis h*n er lei seg, redd eller blir 

plaget 

- Setter ord på egne følelser (også sjalu, 

skuffet og nervøs)  

- Uttrykke hvorfor man er en god venn 

Empati Være en god venn 

 

Kunne sette seg inn i andres 

situasjon, meninger og følelser 

og vise respekt for disse 

 

- Si nei når det er noe h*n ikke vil være 

med på 

- Tar med barn som er alene på leken 

- Fortelle andre noe h*n er flink til 

- Starte og avslutte en samtale 

- Lytte aktivt når andre forteller/mener noe 

- Vise at han/hun kan sette seg inn i andres 

situasjon 
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- Gjenkjenne ansiktsuttrykk, stemmeleie og 

kroppsspråk hos andre, og gjengi hvilken 

følelse de uttrykker.  

- Snakke pent om dem som er annerledes 

og/eller som trenger hjelp 

- Gi positive tilbakemeldinger til andre i 

samarbeid og lek (gi ros) 

- Blir glad når andre får til noe 

 

 

Sosiale kompetansemål etter 7. trinn 

Område Mål Sosiale/emosjonelle ferdigheter 
Ansvarlighet Ha orden i skolesakene, i 

garderoben og klasserommet 

 

Oppføre seg respektfullt 

overfor andre 

 

Følge klassens og skolens 

regler 

- Fullføre oppgaver i klasserommet til avtalt 

tid 

- Følge med i timen og etterkomme 

lærerens instruksjoner 

- Reagere hensiktsmessig på andre elevers 

ros og oppmuntring 

- Aktivt selv må se andre og ta initiativ  

Selvkontroll Kunne tilpasse seg fellesskapet 

og ta hensyn til andre barn og 

voksne. 

- Beherske sinn/frustrasjon og finne 

hensiktsmessige alternativer i 

konfliktsituasjoner 

- Respektere andres syn og andres behov 

- Se og vurdere konsekvensene av egne 

handlinger 

- Bruke regler i samvær med andre i læring 

og i aktiviteter 

- Diskutere med andre og oppnå enighet 

dersom det oppstår konflikt 

- Innrømmer å ha gjort feil 

Samarbeid Være sammen med- og ta med 

andre i ulike situasjoner og 

aktiviteter 

 

 

- Samarbeide om en oppgave eller en 

presentasjon 

- Gi informativ tilbakemelding på andres 

presentasjoner og motivere dem for videre 

innsats 

- Gi samarbeidspartnere deler av «æren» for 

et produkt som flere har vært med på 

Selvhevdelse/selvtillit/selvfølelse Kunne uttrykke egne behov og 

ha selvinnsikt 
 

Tørre å være seg selv 

 

Ha tillit til egne evner 

- Motstå gruppepress 

- Argumentere for egne meninger selv om 

de avviker fra andres 

- Henvende seg til lærere og medelever 

dersom h*n ikke forstår oppgaven eller 

hvordan den skal løses 

- Sette ord på egne følelser (også skyld, 

stolt og irritert) – samt beskrive følelser 

knyttet til mot, utholdenhet og 

ansvarsbevissthet 

- Kan si noe høyt i klassen (evt også på 

andre språk) 

Empati Være en god venn 

 

Se ting fra andres perspektiv 

- Vise omsorg og innlevelse i andres 

situasjon 
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- Si unnskyld når hun har gjort noe dumt 

mot noen, og gjøre rede for hvorfor dette 

er viktig (og riktig) 

- Kan si nei når andre spør om å bli med på 

ting de vet er galt 

  


