
Projekt sociale kompetencer 
0-3 år

Udviklingsalder 0-3 år



• Forebyggende og sundhedsfremmende Marte Meo 

• Naturlig udviklingsstøttende pædagogik: tilrettelagte 
pædagogiske aktiviteter, der understøtter hvert barns alsidige 
selvstændige udvikling 

• Daginstitutionernes formål: trivsel, sundhed, udvikling, læring. 
Læreplans temaerne: alsidig personlig udvikling, sociale 
kompetencer og sprog 

• Dannelse af demokratisk sindelag, modvirke eksklusion, med 
oplevelser og leg, der giver mulighed for fordybelse, udforskning  
og erfaring i fællesskaber. 

• Faglig kvalificering af personale: fagsprog, sparring, intern og 
ekstern samarbejdskultur og redskab til forældresamarbejde 



• Indhold af projekt:

• Lege med følelser og følelsesudtryk 

• Sang, musik og rytmer 

• Spil med fokus på følelsesudtryk 

• Historier om følelser i almindelige daglige situationer 

• Barnets og børnegruppens egne historier 

• Almindelige reguleringer i samspil 

• Redskaber til konfliktløsninger 

• Inklusion og demokratiske processer 0-3 år



• Personale kan udvikle:

• Øget bevidsthed omkring egne signaler i samspil 

• Evne til at tage og være i kontakt med barnet og børnegruppen 

• Evne til at opbygge stemning, juble sammen 

• Øget refleksion i situationen, udbygge dialoger,  

• Evne til at få øje på udviklingsøjeblikke 

• Evne til at se det enkelte barn i gruppen 

• Evne til at justere sig efter børnegruppen 

• Evne til at koble børnene sammen 

• Evne til at handle intuitivt positivt, forstå barnets intention bag initiativet 

• Evne til at tage positiv ledelse, strukturere, organisere, miljøtilpasning



• Børn kan:

• Blive styrket i at se op og tage kontakt 

• Blive styrket i at tage initiativer og interagere i gruppefællesskabet 

• Blive styrket i bevidsthed om egne fornemmelser og følelsesudtryk 

• Blive styrket i mestring af egne fornemmelser og følelsesudtryk 

• Blive styrket i kommunikation, at sætte ord på, sproglig udvikling 

• Øve timing af initiativer 

• Øve sig i at forstå andres perspektiv 

• Øve sig i at følge og justere sig efter andre 

• Øve sig i at tage ture og at vente på tur i fællesskabet 

• Gentage og huske rækkefølge, fornemmelse af fortid, nutid, fremtid



• Forebyg fordi vi ved:

• Når børn kommer tilbage til institutionen fra ferie, kan det være svært at vende sig til miljøet 

• Frustrationer pga af almindelig sprogudvikling, udvikling af det impressive sprog før 
ekspressivt omkring 1,5 år 

• Uhensigtsmæssige adfærdsmønstre skal brydes, inden det bliver den foretrukne adfærd for 
flertallet af børn, i det adfærd “smitter” via spejling 

• Småbørn lærer tidligt sociale kompetencer til hele livet, den grundlæggende sociale læring 
foregår fra 0-1,5 år 

• Daginstitutioner har grupper af børn, og dermed oplagte muligheder for social læring, og for 
at stimulere til venskaber 

• Stop mobning og eksklusion med udvikling af empati, social inklusion og positive 
fællesskaber 

• Det giver hvert barn muligheder for -at kunne begå sig i det kulturelle, moralske og etiske 
fællesskab, -føle sig som en del af fællesskabet, -at bidrage positivt til fællesskabet -at 
stimulere barnets lyst til at være nysgerrig og undersøgende, -at udvikle den bedste udgave 
af sig selv, samt -at få et godt liv



Redskab til udvikling af 
sociale kompetencer 0-3 år

Marte Meo: 
Filme projektarbejde 

mindst 3 gange i 
perioden: 

Første gang 
Opfølgning 
Sidste gang 

Pædagogens egen løbende refleksion i processen: 
-Evalueringsskemaer efter hver gang og afsluttende 
-Samle op i personalefællesskabet 

Dokumentation og integration: 
-Overføre til daglig praksis 
-Brede ud til hele børnegruppen 
-Dagligt forældresamarbejde 
-Forældrekonsultationer 
-Forældre kaffedage 
-Forældremøder 



Inspirationskilder:
• Susan Hart, Neuroaffektiv psykoterapi med børn 

• Anette Prehn, Hjernesmarte børn 

• Rene Kristensen, Fantastiske forbindelser 

• Bjørk Kjær, Inkluderende pædagogik 

• Jørgen Lyhne, Positiv psykologi positiv pædagogik 

• Marianne Bentzen, Den neuroaffektive billedbog 

• Susan Hart, Inklusion, leg og empati 

• Anne Vibeke Fleischer, Set med børns øjne 

• Trin for trin 1, manual 

• Lone Bakke og Susanne Remien, Udviklingsplan 0-6 år 

• Maria Aarts, Marte Meo grundbog 

• Pernille Rough, Marte Meo i praksis 

• Sissel Holten, Trygg klasseledelse 

• Tor Wennerberg, Vi er vores relationer 


