
Hvordan vi jobber med SmART på Marihøna SFO 
 

Hva er SmART? 

Å identifisere barns styrker / karakteregenskaper / sosiale ferdigheter gjennom sosiale 

historier og moralske dilemmaer. Vi har som mål å skape et felles språk hvor det å bruke 

styrkene i SmART blir en naturlig del av hvordan vi snakker til og med hverandre. 

 

Alle SFO-barn deltar i en gruppe en gang i uka. Gruppene er blandet fra 1. til 4. trinn med 9-

12 barn i gruppa. Varigheten er ca 45 minutter fra vi begynner å samle gruppa til vi er helt 

ferdige. Lek og sang inngår også i denne tida. 

 

Vi har laget våre egne historier, hentet fra vår egen hverdag på SFO. Historiene er generalisert 

slik at ingen kjenner seg igjen. Vi bruker faste navn i alle historier, voksne er Kari og Per, 

barna er Mari, Hans (som er navn på våre hånd-dukker) og Grete. 

 

Tidligere brukte vi historier fra boka SmART oppvekst skrevet av Gro Aasland Våge og 

Vidar Bugge Hansen.  

 

Sosiale historier / moralske dilemmaer: 

Vi bruker lagde historier som handler om sosial atferd og moralske dilemmaer. Barna skal 

være med å finne frem til det gode som skjer og hvem personer i historien som bruker hvilke 

styrker / karakteregenskaper. De får vite på forhånd hvilke styrker de skal lete etter. Vi bruker 

styrkekort hvor ferdigheten står skrevet. Under står en forklaring, forklaringen er også 

illustrert med tegninger.  

 

SmART er veldig konkret i forhold til styrkene vi alle har. Det er enkelt for barna og finne 

styrkene i historiene og koble dem til hverdagen. 

Dere hjemme kan hjelpe barna ved å påpeke når de viser styrker, spesielt styrken som er tema 

for uka.  

 

Med dette som utgangspunkt, ønsker vi at det blir så enkelt som at styrkene i SmART er en 

naturlig del av vårt språk.  

 

 

SmART har 20 styrker:  

*HJELPSOMHET  *OMSORG   *ANSVARSBEVISSTHET  *SAMARBEID 

*RESPEKT   *SELVTILLIT  *MÅLRETTETHET   *HUMANISME  

*ÆRLIGHET  *INTEGRITET  *LEDEREGENSAKPER  *NYSJERRIGHET  

*HUMOR  *LÆRINGSGLEDE *TÅLMODIGHET  *MOT 

*UTHOLDENHET  *SELVKONTROLL  *TAKKNEMLIGHET  *KREATIVITET

   

 


