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Forord/hensikt 

 

Plan for emneområdet kommunikasjon, språk og tekst for barnehagene i Tinn 
 
Læring skjer i hele livet. Barnehagen er derfor en svært viktig arena for støtte til barns 

nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst som skal bidra til et godt grunnlag for livslang læring. 

Læringen foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet rundt dem.  

Personalet i barnehagen skal derfor gi støtte og utfordringer for barna gjennom varierte 

opplevelser, kunnskaper og materialer som kan fremme læring.  
 

Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring på mange områder. Et godt 

utviklet morsmål er en grunnleggende forutsetning for den videre språklige utviklingen, også 

når det gjelder skriftspråk og leseforståelse. Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden 

for utvikling av språket. At voksne oppfatter og bekrefter barns uttrykk og samtidig setter ord 

på deres inntrykk og opplevelser, er av avgjørende betydning for videre utvikling av 

talespråket.  

 

Denne planen er utarbeidet for at barnehagene i Tinn kommune skal ha et verktøy for arbeidet 

med kommunikasjon, språk og tekst slik at alle barn får mulighet for et rikt og variert 

språkmiljø i barnehagen. Da det er sentralt at alle barn får varierte og positive erfaringer med å 

bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne 

tanker og følelser, vil planen forplikte alle ansatte i barnehagene i Tinn. Planen inngår 

kommunens i helhetlige satsing på barn og unges språkutvikling. Det er i tillegg til denne 

planen, utarbeidet plan for Språkutvikling og lese- og skriveopplæring for barneskolene i Tinn 

og plan for lesing i alle fag for ungdomstrinnet.   
 

Planen skal sikre enhetlig arbeid med den grunnleggende språkutviklingen. Det gjelder for barn 

som har et godt utviklet språk og for barn som har forsinket språkutvikling eller andre språk-

problemer.  
 

Planen skal være et levende dokument som det er mulig å utvikle videre. Det er derfor viktig at 

alle ansatte tar den i bruk, gjør egne erfaringer og endrer egne planer/måter å jobbe på i takt 

med økt kompetanse. Planen vil bli evaluert og revidert hvert annet år. 

 

En stor takk til arbeidsgruppa som har stått for utarbeidelsen av planen. De har lagt ned et godt 

stykke arbeid med innhenting av fagstoff, systematisert det og formulert det i denne planen.  

 

 

Lykke til. 

 

Gjertrud Nysæter Lien 

Kommunalsjef 

 

 

Arbeidsgruppa har bestått av: 

Åshild Langeland 

Åse Kari Andersen 

Siri Sagvolden Gunleiksrud 

Silje Halle-Knutzen 
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Språkutvikling og lese-/skriveopplæring i 

barnehagen 

 

Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for 

utvikling av språk. Samhandling gjennom kroppsspråk 

og lek med lyder, er en vesentlig del av det lille barnets 

måte å nærme seg andre mennesker på. At voksne 

oppfatter og bekrefter barns uttrykk og samtidig setter 

ord på deres inntrykk og opplevelser, er av avgjørende 

betydning for videre utvikling av talespråket. Språket er 

personlig og identitetsdannende og nært knyttet til 

følelser. 

Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og 

mestring på mange områder. Et godt utviklet morsmål er 

en grunnleggende forutsetning for den videre 

språkutviklingen, også når det gjelder skriftspråk og 

leseforståelse. 

Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og 

positive erfaringer med å bruke språket som 

kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og 

som uttrykk for egne tanker og følelser. 

Felles opplevelser og aktiviteter gir unik mulighet for kommunikasjon mellom barn. I 

samhandling mellom barn er det viktig å bli forstått. Barn bruker ofte en mer fantasifull og 

kreativ kommunikasjon seg imellom enn med voksne. En veksling mellom bruk av kropp, 

bevegelse og ord er en støtte for utviklingen av talespråket. 

Samtalene er viktige læringsarenaer i barnehagene, fordi det er det vi gjør mest, ca 80% av 

tiden. Gjennom samtaler legges grunnsteinen for barns læring om språk, og samtidig læring om 

det som formidles gjennom språket. 

Studier av Snow viser at barn som har et rikt vokabular ved skolestart scorer bedre på tester i 

lesing og matematikk. Samtaler om bilder og avkoding av mening, samt at barna får åpne 

spørsmål, tid og anledning til å svare, er elementer som bidrar til å øke språkforståelsen. 

I førskolealder lærer barna best gjennom flest mulig førsthåndserfaringer med gjenstander og 

opplevelser. Forklaringer og beskrivelse med ord er med på å videreutvikle språkforståelsen. 

Språk er noe som det arbeides med innenfor alle fagområder i hverdagen.  

Leken og rolleleken er en arena hvor barn sammen lærer å samtale, bli enige, argumentere og å 

meta kommunisere. Voksne må her være med å gi nye impulser til leken slik at den stadig får 

utvikle seg. 

Barn som blir lest mye for, har et bedre grunnlag for å utvikle gode lese – og skriveferdigheter 

når de begynner på skolen. De blir kjent med en mer komplisert setningsoppbygging, mer 

abstrakt ordforråd og barnet lærer seg å lytte og å se for seg indre bilder.  
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Det er viktig å lese for barna i mindre grupper slik at man har mulighet til å stoppe opp, 

forklare begreper de ikke forstår og samtale om innholdet. 

 

Å arbeide systematisk med rim og regler er med på å gi barna en fonologisk bevissthet om 

språk, her er det formen som er viktig, ikke innholdet. Allerede 2-3 åringens interesse for rim 

og regler kan si noe om senere skriveutvikling. 

Språkstimulering handler om å legge grunnlaget for god utvikling generelt, vennskap og god 

lese- og skriveutvikling, samt å forebygge lese og skrivevansker. Samtidig har språket en 

glede og egenverdi her og nå. 

 

 

 

 

 

 

Lek med meg, fortell for meg, lær meg rim og regler! 

Lær meg sanger, lær meg eventyr, snakk med meg! 

La meg få mime og dramatisere! 

Lytt til hva jeg forteller! 

Lær meg hva skjønnhet og trygghet er! 

Vis meg hva kjærlighet er! 

Før du vet av det kan jeg være et barn som leser! 

Anne Lise Gjerdrum 
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Dette jobber vi med i barnehagen: 
 

 

 

• Det grunnleggende systemet i språket; ca 1-3 årsalderen 

• Forberedning, stabilisering og ordforråd; ca 4-5 årsalderen 

• Tekstutvikllingsfasen; fra 6 årsalder 

Grunnleggende språkutvikling 

• Barna bruker rutinesituasjoner og leken som innfallsvinkel 

• Barna lærer en rekke språkleker  

• Barna lærer en rekke begreper 

• Foreldrene involveres  (foreldremøte /foreldrekurs om språkutvikling) 

MÅL 

Språkutvikling - begreper og 

ordkunnskap 

• Barna får herme etter ord 

• Barna får lekeskrive, tilgang på skrivebøker 

• Barna  læres opp i riktig blyantgrep 

• Barna får øvelse i å skrive navnet sitt 

• Barna får tilgang til PC (lekeskrive, pedagogiske programmer)  

• Barna får gå på bokstavjakt 

Skriving 

 

• Barna lærer rim/regler 

• Barna opplever høytlesing  

• Barna har tilgang på lettleste bøker 

• Barna besøker biblioteket 

• Barna  skaper egne historier 

• Barna møter logoer som de leser 

• Barna får møte ordbilder (ordbildekort,navning) 

• Barna får kjennskap med bokstaver 

• Barna lærer å skille lyd og bokstav 

 

Lesing 

• Barna kartlegges med TRAS og Alle med 

• Barnas utvikling dokumenteres i aktiviteter/bilder 
Observasjoner/Kartlegginger 

• Barna ser ord og ordbilder daglig, tingene i rommet merkes (DØR, 

VINDU...) 

• Barnas fysiske omgivelser er preget av bokstaver, spill, tall og figurer.  

• Barna har tilgang til skrivebøker/ark,blyanter 

• Barna er med på å lage f.eks. historier som synligjøres i det fysikse 

miljøet på avdelingen eller i barnehagen (utstilling) 

• Barna har lett tilgang på bøker etter tema 

• Barna har tilgang til PC og kan skrive ut ting de skriver (lekeskrive, 

nettressurser...) 

Fysisk miljø 
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(Fra Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Tinn Kommune 2010 -2014) 

 

 

  

Lokale mål 

•Personalet ser på 

språkstimulering som et 

systemarbeid som 

gjennomsyrer hele dagen 

 

•De ansatte ser på 

flerspråklighet som en 

ressurs og bruker det 

aktivt for å videreutvikle 

alle barnas språkmiljø 

 

•Der det er naturlig, hentes 

det frem ord på Tinndøl 

for å berike språket, ta 

vare på kulturarven og 

bygge opp under lokal 

identitet (Karianne Valsø- 

"Fokus på Tinnmålet"). 

Ideer til tiltak 

•Vedlikeholde personalets 

kunnskap om 

språkutvikling, 

språkstimulering og 

betydningen av å bruke 

hverdagslsituasjonene 

aktivt.  

 

•Fornying av 

samlingsstunden, 

gjennom fortellerkurs, 

bruk av konkreter osv 

 

•Kunnskap om 

flerspråklighet og 

morsmålets betydning for 

senere norskkunnskaper 

Verktøy og materiell 

•Språkleker 

 

•Bøker 

 

•Biblioteket 

 

•Spill 

 

•Sanger 
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Språket 
 

”Språklæring er en kreativ prosess der det enkelte barnet på mange måter bygger opp 

(konstruerer) språket fra grunnen av. Barnet er en aktiv og kreativ språk tilegner som på 

bakgrunn av egne erfaringer bygger opp sitt språk. Samspillet med omgivelsene – da særlig 

foreldre eller nærmeste omsorgspersoner – har avgjørende betydning for språktilegnelsen.” 

(Tras Håndbok s 26) 

Hva er språk? 

 Språk er evne til å forstå symboler og kunne bruke/utnytte symboler i tenkning og 

kommunikasjon. 

 Språk er en viktig sosial og emosjonell 

funksjon. 

 Språk er handling.  

 Språk er regulator for atferd. 

 Språk er redskap for tanken. 

 Språk er redskap for tilegnelse av ferdigheter. 

Språkutvikling:  

Normalt skjer språkutviklingen raskt fra barn forstår 

betydningen av de første ordene i 10 – 14 måneders 

alderen, og fram til de behersker de fleste språklyder og 

grammatiske aspekter i 4 års alderen. Etter 4 års alderen 

får barna større ordforråd, mer språklig kunnskap og 

lærer seg etter hvert skriftspråket (Ellertsen, 2002).  

Språk er den viktigste ferdigheten barn lærer seg i 

førskolealder. Uten et funksjonelt språk er det vanskelig å delta aktivt i sosiale sammenhenger, 

samt tilegne seg kunnskap og ferdigheter. 

Utvikling av de ulike delsystemene i språket:  

 Fonologisk utvikling – å lære språklydene.   

 Morfologisk utvikling – å lære hvordan ord blir laget og bøyd. 

 Syntaktisk utvikling – å lære å sette sammen ord. 

 Tekstutvikling – å lære å binde sammen setningene. 

 Semantisk utvikling – å lære hva ordene betyr. 

 Pragmatisk utvikling – å lære hvordan språket kan brukes. 

Utviklingsfaser:  

 Systemlæringsfasen (1-3 år) 

 Systemstabiliseringsfasen (4-6 år) 

 Tekstutviklingsfasen (6-9 år) 

 Livslang læring 

(Høigård 2006) 

 

Kjennetegn på barn som blir 

gode lesere: 

3,5år    har evne til å huske 

regler 

4,5år  har evne til å rime 

5år  legger merke til 

enkeltlyder i ord 

disse barna blir gode 

lesere (6år) 
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Språkutvikling dreier seg både om at barnet lærer hva det kan bruke språket til, og at det 

lærer selve språksystemet. Når barn tar del i språklig samspill med andre, lærer de begge 

disse sidene ved språket. 

 

Språkutviklingen kan deles inn i tre faser; 

Fase 1: Det grunnleggende systemet i språket; ca 1 – 3 årsalderen 

- Ordforråd: Barn lærer ord som er knyttet til de tingene og handlingene de har erfaring 

med i dagliglivet. 

- Ordbøyning: Barna tar i bruk hovedreglene for bøying av ord. Unntakene står gjerne 

igjen. 

- Setninger og tekst: Barna setter ord sammen til korte setninger 

- Uttale: Barna får på plass de fleste lydene. 

 

I løpet av treårsalderen har barna tilegnet seg hovedtrekkene i førstespråket (morsmålet) sitt. 

 

Fase 2: Forbedring, stabilisering og ordforråd, ca 4 – 5 årsalderen 

- Ordforråd: Ordforrådet vokser kraftig hos alle barn i denne perioden. 

- Ordbøyning: Bøyningsmønstrene kommer på plass; Sang, gav, hendene, brødre, eldre, 

større ol. 

- Setninger og tekst: Barna mestrer lengre setninger, først og fremst fordi de i nå økende 

grad kan benytte småord som og, så, men, for, når, hvis, at, som ol. 

- Uttale: Lydene og konsonantgruppene kommer på plass, kanskje med unntak av s. 

 

Fase 3: Tekstutviklingsfasen, fra ca 6 årsalderen og utover 

Rundt 6 årsalderen kan vi vente at en del barn greier å fortelle en historie i sammenheng uten at 

tilhøreren trenger å spørre for å forstå hva barnet mener, eller for at barnet skal komme videre i 

fortellingen. I perioden fram mot 9 årsalderen får barnet grep om fortellingen, og om de 

grammatiske reglene som gjelder for hvordan vi binder setninger sammen. 

(Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen; s 14) 
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Språkutvikling før barnehagen 0-1 år 

 

Kilde; Norsk logopedlag.  

 

 

 

 
 

 

 

Nyfødt barn 

•Barnet er født med en 

evne til å motta 

språksignaler og med et 

behov for samvær med 

andre mennesker. 

 

•Barnet gjenkjenner mors 

stemme før det blir født og 

beveger seg til rytmen i 

hennes talespråk. 

 

•Allerede fra første leveuke 

kan barnet kommunisere 

og foreldrene stimulere 

denne kommunikasjonen 

gjennom dagligdagse 

gjøremål. Amming, 

mating, vask og bleieskift 

git mange muligheter for 

glede, lek og samspill 

med barnet. 

Hva skjer i daglige situasjoner 

•Du ser på barnet som 

gjerne vil ha øyekontakt 

med deg 

•Du lytter og svarer når 

barnet gråter 

•Du tolker at barnet ikke 

har det bra. 

•Du reagerer med 

beroligende stemme og 

ord 

 

•Dette samspillet gir deg 

mulighet til å leke og ha 

det moro med barnet . Du 

setter ord på det du gjør 

på en enkel måte. Og 

banet lærer etterhvert å 

forstå verden rundt seg, 

spesielt at det å 

kommuneisere lønner seg 

- det er moro! 

Grunnlag for god 
språkutvikling 

•Å lytte og svare - når 

barnet uttrykker seg med 

kroppspråk, lyder og ord. 

 

•Å gi barnet tid  - til å 

svare. Svar får du alltid, 

men husk at små barn 

trenger lenger tid før det 

reagerer 

 

•Å tolke - det er bedre å 

prøve å tolke barnets 

budskap enn å late som 

du forstår 

 

•Å snakke kort og enkelt - 

bruke korte og enkle 

setninger 

 

•Dele interesse - snakk 

med barnet om ting det er 

interessert i 
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Språkutvikling i barnehagen 1-2 år 
 

Hva kjennetegner 1 - 2 – åringens språk? 

 Ordforståelsen kommer før uttalte ord. 

 De fleste barn begynner å si sine første ord i 1-årsalderen. 

 Mange barn kan ikke uttale ordene riktig, men det viktigste er hva barnet sier ikke 

hvordan. 

 I 1-2-årsalderen sier barnet enkelte ord som betyr en hel setning f.eks. ”Mamma”, som 

kan bety: ”Mamma jeg vil ha mat”. 

 Når barnet lærer å gå, går språkutviklingen langsommere en stund. 

 Barn i 2-årsalderen snakker i setninger med 2 ord, telegramstil ”Se lampe”. De lytter og 

imiterer. God forståelse. Raskt økende ordforråd. 

 I 2 ½ års alder ; tre - femordsytringer, bøyer ord og bruker ”barnegrammatikk”. Barnet 

har vanligvis fått et stort passivt ordforråd.  

 Den største økningen av ordforråd foregår mellom 2 ½ - 3-årsalder. 

 

Hva bør vektlegges fra den voksnes side? 

 Snakk tydelig, langsomt og med stor stemmevariasjon. 

 Bruk korte setninger. 

 Sett ord på det barnet prøver å si eller uttrykke med kroppsspråket. 

 Snakk mye med barnet, sett ord på det som er rundt barnet og det som skjer, - la barnet 

”bade i språk”. Bruk riktige ord, ikke underbegrep som for eksempel "gakk gakk" i stedet 

for "gås". 

 Ha øyekontakt med barnet. 

 Bruk tydelig kroppsspråk. 

 Konkretiser nye ord og begrep. 

 Gjentakelser er viktig. Si “JA”, og gjenta setningen riktig for barnet.  

 Det er viktig å fange barnets oppmerksomhet.  

 Like viktig er det at den voksene fanger opp barnets initiativ til felles oppmerksomhet. I 

slike situasjoner er barnet motivert til å kommunisere, og mottakelig for språkstimulering. 

 

Tips og tiltak: 

 Øve på turtaking; min/din tur, f.eks. ved å bruke sanger der barna skal gi respons. 

 Bevegelsesleker for at barnet skal få økt kroppsbevissthet. 

 Sanger med ulike lyder i, f.eks. dyrelyder, imitasjon av lyder.  

 Rim og regler.  Korte regler med god rytme. Knytt gjerne en bevegelse til for å 

understreke rytmen, klappe, trampe ... 

 Leke og tøyse med lyder og ord. Knytte lyder og ting sammen. 

 Fortelle, leke, dramatisere korte eventyr, for eksempel Bukkene Bruse, Gullhår ... 

 Presentere nye ord og begrep fra barnets nære omgivelser, f.eks. kropp, sanser, følelser, 

mat, klær, hus…. 
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 Førstehåndserfaringer. 

 Disse tingene som her er nevnt, kan man legge opp til både under frileken og i korte 

samlinger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet og 
tilrettelegging 

•Bruke rutiner og daglige 

situasjoner  

•Bruke sanger, regler, rytme 

og bevegelse 

•Bruke pekebøker 

•Kategorisere slaktskapsord: 

eks. ord for mat, dyr og 

kroppsdeler 

•Gjennkjenne og bekrefte 

•Beveglesesleker/rytme 

•Undersøke, eksperimentere 

og være nysgjerrige 

Voksenrollen 

•Bruke språket bevisst på alle 

hverdagsområder 

•Benevne gjøremål, 

gjenstander og begreper 

•Ha øyekontakt og være 

bevist på tilstedeværelse 

•Bruke tydlig talespråk 

•Ordsette barns handlinger 

og følelser 

•Være bevisste på lekens 

betydning ute og inne 

•Tilrettelegge for 

språkstimulerende miljø i lek 

ute og inne 

 

Dokumentasjon og 
synliggjøring av læring 

•Dokumentere fra 

hverdagssituasjoner 

•Synliggjøre 

dokumenteringen for å dele 

med andre (barn, personale, 

foreldre, andre..) 

•Synliggjøre 

dokumneteringen for å se og 

begripe hva som foregår i 

det pedagogiske arbeidet 

med språk, tekst og 

kommunikasjon. 

•Observere og reflektere over 

hva et språkstimulerende 

miljø er 
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Språkutvikling i barnehagen 3-4 år 
 

Hva kjennetegner 3 – åringens språk? 

 Barnets språk er i en rivende utvikling, - de fleste 3-åringer snakker mye både med seg 

selv og andre. 

 Barnet kan gjøre seg ganske godt forstått via språket og kan snakke i setninger å på 3, 4 

eller flere ord. Barnet begynner å snakke i fullstendige setninger. 

 Uttalen blir renere, men det er vanlig at vanskelige lyder (f.eks r - og sj- lyder) uttales 

feil. 

 Barnet lærer seg mange nye ord ved imitasjon, men forstår ikke alltid innholdet. Barnet 

bruker derfor ofte ord det ikke forstår. 

 Barnet liker rim, regler, ordleker, nyter rytmer, ordklanger, eventyr og fortellinger. 

 Gjentar ofte ord og meninger som har en spesiell klang - småsynger/lekesynger. 

 Barnet blir bevisst på at språket kan brukes for å påvirke andre. 

 Barn i denne alderen fabulerer mye. De har ikke evne til å utrykke seg i ønskeform.  

Barnet uttrykker derfor ofte ønsker som påstander: f.eks: ”Jeg har en hund” – i stedet for: 

” jeg ønsker meg en hund”. De kan også gjenta historier og fortellinger som de har hørt 

som om de var selvopplevde. 

 Enkelte barn stotrer/hakker når de snakker. Dette skyldes at barnet har lært seg så mange 

ord og ikke klarer å hente ut det riktige ordet når det vil. Småbarnshakkingen går som 

regel over når barnet får mer kontroll over innhold og bruk av ordene. 

 Kan navnet på noen farger og kan navnet på mange av kroppsdelene. 

 

Hva bør vektlegges fra den voksnes side? 

 Snakk mye med barnet og fortell om saker og ting. Stimuler barnet til å fortelle selv og 

beskrive, f. eks ved å stille ledende spørsmål.  Dialog mellom barnet og den voksne er 

helt nødvendig for språkutviklingen. 

 Ikke rett på barnet når det snakker feil, ta heller vare på det barnet kan og fyll på det 

barnet utrykker med flere ord: Eksempel: Barnet sier: ”Se, pappa bil! 

 Du som voksen kan si: ”Ja, se, der kommer pappa i den nye bilen! " 

 Vær tålmodig og gi barnet tid til å tenke/finne det rette ordet når det stotrer/hakker. 

 Vis en støttende holdning til barnet når det skal utrykke seg. Kan man utrykke seg ledig 

og uanstrengt, får man ofte lettere kontakt med andre. Det er dette barnet øver seg i. når 

det prater i vei, fabulerer, stotrer osv. 

 Bruk barnets navn, og snakk direkte til barnet. Barnet kan ha vanskelig for å oppfatte det 

som sies hvis det ikke ser den som snakker. Dette er også grunnen til at barnet har 

problemer med å snakke med andre i telefonen. 
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Tips og tiltak 3 - åringen. 

 Prat mye med barnet. 

 Sett ord på det barnet ser og opplever. 

 Gi barnet tid til å tenke når det står fast og ikke finner ord. 

 Les mye for barnet og prat sammen om det som blir lest.  

 Hjelp barnet til å fortelle selv, gjerne med hjelp av konkreter som bilder, ting osv.  

 Bruk rim, regler eventyr og fortellinger. Bruk eventyr, tekster og ramser med mange 

gjentakelser. Eksempler: ”Geitekillingen som kunne telle til ti”, ”Gullhår”, ”Bukkene 

Bruse”. 

 Oppmuntre barnet til rollelek, delta gjerne når barnet inviterer til det. 

 Oppmuntre barnet til å ta kontakt med andre barn. 

 Spill enkle spill, puslespill osv. med barnet. Vær sammen med barnet i slike aktiviteter og 

knytt språk til det dere holder på med sammen. Den voksne har god mulighet til å hjelpe 

barnet med å øve inn ulike begrep og ferdigheter i turtaking (min tur, din tur). 

 Gi barnet opplevelser som det kan få erfaringer med å knytte ord og begrep til. 

 Lær barnet aktuelle begreper som farger, preposisjoner, kroppsbegreper, tidsbegreper osv. 

gjennom lekbetonte aktiviteter.  Bruk naturlige "settinger". 

 Samlinger med barn i denne alderen må fortsatt være preget av ”action” og "driv", med 

sang, bevegelse, drama. 

 

Hva kjennetegner 4 – åringens språk? 

 De fleste har tilegnet seg et grunnleggende vokabular. 

 De fleste lyder er på plass, men kan fortsatt bli forenklet i konsonantkombinasjoner, (eks. 

sier ”gis” i stedet for ”gris”). 

 Setninger begynner å bli mer komplekse med hensyn til grammatikk og ordrekkefølge. 

 Bøyning av ord: regelrette bøyninger av ord er stort sett på plass (uregelrette bøyninger 

som fot/føtter, stor/større og fortid kommer senere). 

 Har tilegnet seg mange av samtaleferdighetene (stille/svare på spørsmål, be om noe, gi/ta 

i dialog, kommentere og gi respons.) 

 Spørrende setninger utvides med hvordan og hvorfor. 

 Nektende setninger under utvikling. 

 Begynnende interesse for lekeskriving. 

 Kan tøyse med språket. 

 Kan fortelle fortelling. 

 Ordforrådet er basert på erfaringer, men barnets språk er nå mindre bundet til konkrete 
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Hva bør vektlegges fra den voksnes side? 

 Ta utgangspunkt i barnets interesser for hva som skal skje, i stedet for at den voksne 

skal bestemme hva barnet skal være interessert i. 

 Legg til rette for og gi barnet nye opplevelser og erfaringer. 

 Fange barnets nyskjerrighet. 

 Snakke med barnet, ikke til. 

 Være til stede for barnet, delta og vise interesse for det barnet gjør og sier. 

 Oppmuntre og gi ros. 

 

Tips og tiltak 4-åringen. 

 Ta initiativ til samtaler med barnet, og oppretthold kontakten. Benytt de anledninger som 

byr seg, uavhengig av om en er opptatt med sang/musikk, forming eller drama eller 

kanskje er på tur. 

 Still utdypende spørsmål (ikke ja/nei) og gi utdypende svar – utfordre barnets språkbruk, 

også utover her og nå - situasjoner. 

 Bruk sanger, rim og regler med stadig større vanskelighetsgrad, gjerne også tulleord. 

 Bruk av spill og puslespill gir uendelige muligheter til samtale og læring av ord og 

begrep. 

 Hjelp barnet til å utvide ordforrådet. La barnet ”smake” på nye ord og legg også vekt på 

overbegrep som f.eks frukt, bestikk, møbler, klær, dyr og lignende. 

 Lek med språket – gjerne i mindre grupper 

 Klapp stavelser i ord og navn 

 Lag tulleord 

 Fortell enkle vitser og la barna fortelle. Barna har en begynnende forståelse for vitser i 

denne alderen. 

 Lek med grimaser og lyder for å stimulere munnmotorikken. 

 Ha lytteleker for å stimulere hørselen: skille ut og lokalisere dagligdagse lyder, lydlotto, 

eller gjette ”hvilken lyd er dette?”. 

 Legg til rette for lekeskriving / lekelesing. Bruk ordbilder på gjenstander i barnehagen, ha 

gjerne tavle med kritt eller magnetbokstaver tilgjengelig for barna. 

 Legg til rette for, å oppmuntre til, rollelek. Delta gjerne i rolleleken (på barnas 

premisser). 

 Les for og med barna. Varier innholdet i bøkene. Les heller en bok grundig framfor å lese 

mange, slik kan man gi barnet mulighet til å bli godt kjent med boka og forstå innholdet 

og ordene. Eksempler kan være eventyr, billedbøker med litt tekst som f.eks Albert 

Åberg, eller enkle faktabøker, tilpasset barnas ønsker og utviklingsnivå. 
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Aktivitet og tilrettelegging 

•Følge et tema i tekstskaping 

•Delta i rolleleken 

•Vise intresse for bøker og 

PC i søken etter kunnskap 

•Gjennkjenne noen ordbilder 

og enkel mengdeforståelse 

•Jobbe med logolesing 

•Lekeskrive både på data og 

med blyanter 

•Jobbe med 

begrepsforståelse 

(kategorisering) 

Voksenrollen 

•Gjøre seg kjent med barnets 

språklige ståsted (forventet 

språkutvikling) 

•Jobbe med tekstskaping og 

skape samtalesituasjoner 

•Gi barna tid til å uttrykke seg 

•Bruke språket bevvist på alle 

hverdagsområder 

•Tilrettelegge for rollelek som 

et viktig element i 

språkutviklingen 

•Gjøre oppslagsverk/bøker 

tilgjengelige for barna 

•Synliggjøre tall, bokstaver og 

former i det fysiske miljøet. 

•Bruke spill, bøker, rim, regler 

og samtaler 

•Jobbe med 

begrepsinnlæring i alle 

daglige situasjoner. Bruke 

språket aktivt til denne 

innlæringen.  

•Hjelpe barna med riktig 

blyantgrep 

•Gjenkjenne logoer 

(matvarer, ting, butikker med 

mer...) 

Dokumentasjon og 

synliggjøring av læring 

•Bruke pedagogisk 

dokumentasjon, spesielt i 

prosjektarbeid, men også i 

det daglige 

•Observasjon og 

dokumentasjon blir verdifull 

når det kobles opp mot 

*refleksjon med barn, 

foreldre og personal 

•Dokumentere barns læring i 

forhold til språk, tekst og 

kommunikasjon 

•Det fysiske miljøet rundt 

barna synliggjør det man 

arbeider med 

 

•*med refleksjon menes en 

bevisst og faglig begrunnet 

samtale om synspunkter og 

tanker som kommer frem i 

språkarbeidet med barna. 
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Språkutvikling i barnehagen 5 år 

Hva kjennetegner 5 – åringens språk? 

 Ordforrådet øker ikke like fort som tidligere, men interessen for språket er stor. 

 Kan snakke i lange setninger og fortelle om ting som har hendt. Samtaleferdighetene 

øker, og 5 - åringene kan også bruke språket til “forhandlinger”. 

 Kan tilpasse språket etter situasjonen. 

 Mestrer språket godt, og kan påpeke feil bruk av ord og bøyinger hos andre. Kan frigjøre 

seg mer fra språkets innhold, og rette oppmerksomheten mot språkets form.  

 Økende språklig bevissthet (rimer, interessert i vitser/ gåter, "leke" med ord ).  

 Liker å samtale, og kan spør om hva ord betyr. 

 Kan ofte stille intrikate hvorfor - spørsmål ( Eks. "Hvorfor heter høst høst og ikke vår?”). 

 Begynner å forstå begrepet "alle", og at barnet selv medregnes når dette begrepet brukes. 

 Kan alle farger og noen fargenyanser. 

 Kan telle til ti eller lenger. 

 Kan skrive navnet sitt, men snur av og til bokstavene i feil retning. 

 Begynner å vise interesse for tidsbegreper som årstider, ukedager. Klokka og viktige 

tidspunkt som har betydning for barnet (Barne-TV tid) vekker interesse. Barnet har 

likevel ikke evne til å passe tiden på lenge enda. 

 Økende interesse for fakta og hvordan ting virker. 

 

Hva bør vektlegges fra den voksnes side? 

 Gi barna tilgang på bøker, bilder og ting som kan utforskes i et spennende miljø. 

 Legg til rette for, og eventuelt hjelp barna til å utvikle god lekekompetanse. 

 Bruk tid på samtale. Snakk med barnet om hva det opplever og erfarer, svar på spørsmål 

og vis engasjement og interesse for det barnet er opptatt av. 

 Legg miljøet til rette slik at barnet kan få utforske bokstaver, tall, geometriske figurer 

osv. 

 Være bevisste på å skille lyd og bokstav 

 Utforsk språket sammen med barnet (undre seg, " leke med ord " ). 

 Observer barnets språkferdigheter. Bruk TRAS som et hjelpemiddel.  
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Tips og tiltak. 

 Tips og tiltak som er nevnt for 4 - åringene kan også tilpasses 5 - 6 åringene i 

barnehagene. 

 Gi barna et rikholdig utvalg av bøker, også faktabøker. 

 Bruk barnas navn sammen med navnelapp. Fokuser på barnas bokstav. 

 Bruk mye tid på samtale. Barna skal få trening i å starte, opprettholde og avslutte en 

samtale / fortelling. De skal kunne oppklare misforståelser, svare på spørsmål og selv 

stille spørsmål.  

 Bruk vitser, dikt, tøysevers og små, egenproduserte fortellinger. Lag egen bok. 

 Bruk fortsatt mye rim og regler.  
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Slik jobber førskolegruppa (5åringene): 

(Plan for Språkstimulering i Dale Bakhus barnehage) 

Aktivitet og tilrettelegging 

• Formidle, dele erfaringer 

muntlig, gjenfortelle, 

opplevelser, dramatisere, 

kommunisere, skape relasjoner 

og vennskap 

• Kjenne igjen eget navn 

• Skrive eget navn 

• Klappe stavelser i ord 

• Telle ord i korte setninger 

• Uttale ord langsomt med 

• Tydelig artikulasjon 

• Bruke blyantgrep 

• Kjenne fargene og skille de fra 

hverandre 

• Noen elle‐regler 

• Noen sanger utenat 

• Husketeknikk (eks.handleliste) 

• Vente på tur 

• Vite om lese‐ og skriveretningen 

• Fortelle sammenhengende om 

en opplevelse (ha med 

begynnelse, handling og 

avslutning) 

• Delta i en framvisning 

• Uttrykke egne meninger både 

om seg selv og andre 

• Skape tekst – leke med 

bokstaver 

• Dramatisere 

• Bruke rollelek; ta rolle og være i 

den 

• Telle opp til 10 

• Spille terningspill 

• Sorteringslek 

• Ta imot beskjeder og utføre dem 

• Mestre å lytte til 

fortsettelsesbok/ lydbøker 

• Mestre begreper (se 

begrepsoversikt) 

• Tarkus (Metodeperm) 

Voksenrollen 

• Ta ansvar for alle punktene 

under målene 

• Skape sosial tilhørighet i gruppa 

• Tilrettelegge for øving 

• Tilrettelegge for et godt fysisk 

språkmiljø (materiell, tall, 

bokstaver, spill, bøker, rim, 

regler, dikt, begrepsopplæring) 

• Jobbe med fonologisk 

bevissthet 

• Skape samtalesituasjoner 

• Tilrettelegge og stimulere til 

grovmotorisk lek (grovmotorisk 

trening gir språklig framgang) 

• Gjøre ulike bøker tilgjengelig 

• Ta med barna på biblioteket og 

bidra til boklån 

• Gjøre bøker tilgjengelig 

• Jobbe med språklydsbevissthet 

• Synliggjøre leseretning ved f. 

eks. å peke sammen med 

barnet 

• Kjenne til at barna er 

språklydsbevisste ved 5 års 

alder 

• Være bevisst på å trene opp 

barnets utholdenhet og 

konsentrasjon 

• Bruke målene i fagområdene: 

Kommunikasjon, språk og tekst 

+ Antall, rom og form + Kropp, 

bevegelse og helse + Etikk, 

religion og filosofi + Natur, miljø 

og teknik + Nærmiljø og 

samfunn + Kunst, kultur og 

kreativitet 

• Bruke temaheftene som følger 

Rammeplanen ‐ 06 

Dokumentasjon og 

synliggjøring av læring 

• Det er viktig å bruke 

prosjektarbeid og pedagogisk 

dokumentasjon som verktøy for 

å kunne se læring i forhold til 

språk, tekst og kommunikasjon 

• Barnehagen skal dokumentere 

barns læring og kompetanse i 

forhold til kommunikasjon, språk 

og tekst 

 

• Redskaper kan være tankekart 

og VØL skjema (se 

metodeperm) 
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Lekens betydning i barnehagen 
 

”Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 

aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.” 

      ( Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold ) 

 

Lek utgjør en stor del av barns liv og har stor betydning for deres utvikling.                              

Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for at barn skal trives i barnehagen. I samhandling 

med andre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse.                                                

Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom leken. Ved å late som, går barn inn 

i sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanker og følelser.          

Leken er en del av barnekulturen og gjenspeiler forhold i barns oppvekstmiljø og i samfunnet 

generelt. Som voksne har vi i oppgave å starte, verne og videreutvikle lek i barnehagen. 

Barnehagen har i oppgave å legge til rette for lek. Både fysisk og organisatorisk. Ved hjelp av 

voksnes improvisasjonsblikk skal vi inspirere til fantasi, kreativitet, skaperglede og 

livsutfoldelse. 

Leken er barnas viktigste uttrykksform. I leken får barna brukt mange av sine ulike språk. 

Leken gir seg utrykk fra barnas egne erfaringer og opplevelser, og det er her de bearbeider 

inntrykkene sine. Videre utløser den barns naturlige spontanitet, nysgjerrighet og skapertrang.  

Leken er et mål i seg selv, samtidig som den utvikler barnas sosiale kompetanse, barnas 

identitet og selvfølelse og barnas fantasi og kreativitet.  

Å mestre språket er viktig for å kunne delta og få innpass i leken. Jo eldre barna blir og jo mer 

avansert leken blir desto viktigere er språkets betydning. Gjennom språket oppstår en felles 

forståelse mellom barna og er en viktig forutsetning for å opprettholde samspillet mellom 

barna. 

Både kognitiv læring, språklæring, motorisk læring og sosial læring foregår i førskolealderen 

blant annet gjennom lek. Personalet i barnehagen må imidlertid kunne legge til rette for slik 

lek, de må kunne stimulere barnas lek og også kunne lære barna å leke. 

I regellek lærer barna ikke bare å følge regler, ta tur og å bruke språket i den sammenheng, de 

lærer også f.eks tallbegrep og telling. I konstruksjonslek får barna utviklet sin romforståelse og 

sine konstruksjonsmessige og kreative ferdigheter, samt ulike begreper som størrelse, mål, 

farger og form ol. 

Annen lek som gjerne inngår i skriftspråkutviklingen er bokstavlek, rim og regler. Rolleleken 

har en spesiell funksjon i forberedende leseopplæring. 

Det ser ut til at rollelek har en viktig funksjon i skriftspråkutvikling og leseopplæring. På 

engelsk heter det “development og literacy”. “Literacy” defineres som evnen til å lese og 

skrive. Karakteristisk for “literacy” er såkalt situasjonsavhengig språk; det vil si at språket må 

benyttes for å forstå meningen – og det er nettopp det barn gjør i rolleleken (Vedeler). Ettersom 

rollelek foregår i i fantasien, må barna bruke en utvidet språkkode for at lekekameratene skal 

forstå, og kunne samhandle i leken:  
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“Nå var jeg liksom Askeladden og du liksom en av hjelperne som skulle finne prinsen, og da sa 

du at vi måtte gjemme oss for trollet.” 

Med andre ord så stimulerer rolleleken barna til utvikling av et litterært språk (Bleken og 

Vedeler). 
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Flerspråklighet 
 

Nærmere 80 % av verdens befolkning vokser opp med flere enn et språk. Etnisk norske barn 

skiller seg altså ut fra et flertall av barn i verden. Barna kan ha et eller flere språk hjemme og et 

annet i barnehage og skole.                                                                                                        

Vår jobb i barnehagen er å legge til rette slik at flerspråklige barn utvikler et godt og 

funksjonelt norsk språk. 

Hvis barn lever i et aksepterende miljø der språket brukes av menneskene rundt det, lærer de 

flere språk på en god måte. Det er viktig at vi respekterer barnets morsmål og hjelper det til å 

føle stolthet over hjemme språket. 

La de tusen språk blomstre i barnehagen. 

Språket er viktig for kultur og identitet. Alle formes og sosialiseres som menneske i kontakt 

med omverdenen gjennom bl.a. språket. Å kunne kommunisere på et felles språk har stor 

betydning for å kunne føle samhørighet og er en forutsetning for gjensidighet i møtet med 

andre mennesker. 

Å være flerspråklig innebærer at en kan flere språk. De fleste mennesker i verden snakker eller 

behersker på ulike måter, flere språk. Barn med flere språk er en sammensatt gruppe. Det er 

stor variasjon i hvor langt de er kommet i utviklingen av ferdigheter på de ulike språkene. Hva 

som er morsmålet kan defineres på flere måter. Tradisjonelt oppfattes det språket et barn lærer 

fra fødselen av som dets morsmål. Det kan være en grei definisjon. Noen barn har foreldre som 

snakker ulike språk, de er flerspråklige fra fødselen av og dermed er fler språklighet deres 

morsmål (Sandvik & Spurkland, 2009). 

Førstespråket er det en lærer fra fødselen av (morsmålet) og er ofte det språket som blir brukt 

hjemme. Andrespråket er det neste språket en lærer seg, det er gjerne storsamfunnets språk, det 

en møter i barnehagen og på skolen (Høigård, Mjør & Hoel, 2009). 

Det er to typer tospråklig utvikling. Et som barn som har et morsmål og lærer andrespråket med 

et utviklet morsmål, kalles suksessiv tospråklighet. Barnet kan nytte sine ferdigheter på 

morsmålet når det skal lære andrespråket. Et barn som lærer morsmålet hjemmet, begynner i 

barnehagen som 1 åring og lærer norsk der, vil lære to språk samtidig. Det kalles simultan 

tospråklighet (Høigård, Mjør & Hoel, 2009; Sandvik & Spurkland, 2009). 

Språket som brukes i storsamfunnet omtales som majoritetsspråket, mens barnets og familiens 

språk er et minoritetsspråk. 

 

Morsmålet 

En av barnehagens viktigste oppgaver er å stimulere barnas språk. Rammeplanen gir 

barnehagen klare oppgaver. Alle barna skal få et rikt og variert språkmiljø, barna skal få bruke 

sitt morsmål og barnehagen skal arbeide for å bygge opp barnas norskspråklige kompetanse 

(Rammeplanen 2011). Noen vil nok mene at det viktigste er at de flerspråklige barna lærer 

norsk så snart som mulig og at vi må legge morsmålet til side både i barnehagen og i hjemmet. 

For det flerspråklige barnet er det viktig at vi også stimulerer til utvikling på morsmålet. Det 
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språket vi snakker er nært knyttet til vår identitet. Det er lettere å bruke morsmålet når vi skal 

uttrykke våre følelser, morsmålet blir også populært kalt hjertespråket (Gjervan (red.), 2006). 

Barnet trenger morsmålet sitt til kommunikasjon med familie og slektninger og som et redskap 

til å uttrykke seg på det nivå de er ut fra alder og generell utvikling. Videre har morsmålet 

betydning for barnets utvikling på andrespråket. Det barnet har av språklige ferdigheter på 

morsmålet kan overføres til andrespråket. Når barnet har erfaringer med et begrep på 

morsmålet, trenger det ikke nye erfaringer for å lære andrespråkets ord for samme begrep. 

Andrespråkets ord for begrepet blir en ny etikett som barnet knytter til sine erfaringer fra 

morsmålet. Morsmålet har betydning for barnets utvikling når det seinere skal på skolen. 

Studier har vist sammenheng mellom hvor lenge barna har fått morsmålsopplæring og hvor 

lang tid de brukte på å ta igjen ettspråklige barn i språk og andre faglige ferdigheter (Sandvik & 

Spurkland, 2009). 

 

Se i metodeperm for ulike nettadresser 
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Tidlig innsats i barnehagen: 
 

“Tidlig innsats må forståes både som innsats på et tidlig tidspunkt i et barns liv, og tidlig 

inngripen når problemer oppstår eller avdekkes. Tidlig innsats innebærer konsentrert innsats på 

et tidlig tidspunkt i barns liv. Det skal mobiliseres beredskap for å yte ekstra støtte med èn gang 

det oppstår behov. Fokuset på tidlig innsats markerer prioritering av forebyggende handling og 

styrking av kjerneaktiviteten i barnehagen.” (S. 5 og 6 i veileder for spesialundervisning) 

 

Med tidlig innsats menes både et godt pedagogisk tilbud fra barna er små, og at problemer 

forebygges eller løses i hele utdanningsløpet (St.meld 41 Kvalitet i bhg s. 5). 

 

De første årene i et menneskes liv er grunnleggende for utviklingen av språkstimulering. Å 

kunne kommunisere med andre er sentralt for å delta aktivt i et fellesskap. Samhandling 

gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av barnets måte å kommunisere med 

og nærme seg andre mennesker på. Tilgang til gode språklige erfaringer og sosialt samspill og 

mestring av språk i småbarnsalderen kan forbygge sosiale ulikheter i befolkningen. Forskning 

viser at barn i barnehage med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart. (S. 67  i 

st,. meld 41). 

 

Betydningen av tidlig innsats for å sikre alle barn en god språkutvikling framheves, samt at 

barnehagen, i tillegg til hjemmet, er det viktigste arenaen for språkstimulering i 

småbarnsalderen (S. 49 i NOU 2009:18 Rett til læring). 

 

“Tidlig innsats er avgjørende for at barn som blir født med nedsatt funksjonsevne eller har 

behov for særskilt hjelp og støtte, skal kunne utvikle seg i henhold til sine evner og 

forutsetninger” (S. 48 NOU 2009:18 Rett til læring). 

 

Tre strategier for mer tidlig innsats fra (Tidlig innsats for læring  - Regjeringen) 

• Fange opp  
 – følge opp 

• Målrettet kompetanse 
 – styrket læringsutbytte 

• Samarbeid og samordning 
 – bedre gjennomføring 

 

Forskning påviser at det nytter å stimulere barns språkstimulering, og at stimulering har best 

effekt når den gis på et optimalt tidspunkt – dvs. på den tid utviklingen fra naturens side 

vanligvis ville funnet sted. Nyere forskning dokumenterer at sårbarhet for språklige forhold er 

tilstede fra fødselen av, og den påpeker betydningen av å gi barna gode utviklingsmuligheter så 

tidlig som mulig (S. 9 i TRAS-håndboka). 

Vi tenker derfor språkstimulering hele dagen i alle situasjoner. Språk  i bruk er språk  i vekst! 

Det må være en bevisstgjøring hos alle voksne og det foregår en utstrakt gruppedeling av barn 

og voksne. Nyansatte får beskjed om viktigheten av dette gjennom introduksjonsprogrammet. 

 

Tidlig innsats – kan og bør være en pedagogisk grunntanke og slagordet kan være;  

 

“Ikke vente og se, men se og handle!”  

(Lysark TRAS-konferansen) 
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Spesialpedagogisk hjelp i Barnehagen 
 

Opplæringslovas §5-7: 

“Barn under opplæringspliktig alder som har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett 

til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbud om foreldrerådgiving." 

 

Det er ulike årsaker til at barn strever med språket, og noen ganger kan vanskene skyldes en 

underliggende diagnose som for eksempel: 

- Hørselsproblemer (anbefales å få henvisning til audiograf på sykehuset) 

- Mental retardasjon 

- Lærevansker 

- Ulike syndromer 

- Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser 

- Miljøforhold 

 

Språkvansker der årsaken ikke synes opplagt ut fra hvordan barnet ellers fungerer, betegnes 

vanligvis som spesifikke språkvansker. Det er ofte barn som ikke tilegner seg språket til normal 

tid og på lik linje med sine jevnaldrende. Kriterier som må oppfylles for denne vansken er: 

- Språkferdigheter under gjennomsnittet for alder 

- Normal hørsel 

- Intelligens innenfor normalområdet 

- Fravær av nevrologiske tilstander og autisme 

- Fravær av fysiske misdannelser og grov omsorgssvikt. (s. 33 i Tras-håndboka) 

 

 

For skjemaer og tiltak –  se metodeperm
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Arbeid med begrepsinnlæring 
 

Hva er begreper? 

Et begrep er en abstrakt og universell idé om felleselementer ved en gruppe av objekter 

(gjenstander, hendelser, situasjoner) som ellers har visse individuelle trekk. 

Ordene våre er symboler. Det vil si at de viser til noe i omverdenen. Ordet appelsin kan vise til 

en bestemt appelsin og til appelsiner generelt.                                                                               

Selve ordet har en uttrykksside og en innholdsside. Med uttrykkssiden mener vi hvordan ordet 

blir uttrykt i talen, altså det vi hører (i skriftspråk er uttrykkssiden slik vi ser ordet er skrevet). 

Med innholdssiden mener vi hva ordet betyr. Er vi usikre på hva et ord betyr, kan vi slå opp i ei 

ordbok. Der kan vi for eksempel finne at appelsin betyr ”frukt av appelsintreet”.  

Et begrep, derimot, er det hver enkelt av oss forstår med ordet – altså de indre forestillingene vi 

får når vi hører eller leser ordet. Det er ikke alltid at begrepene våre faller helt sammen med 

ordbetydningen slik den er definert i ordboka. For eksempel vil noen barn ha både grapefrukt 

og mandarin med i begrepet appelsin. Andre barn kan ha lært seg å skille appelsin fra disse 

andre fruktene. En viktig del av språkutviklingen handler om at vi stadig utvikler og nyanserer 

begrepene våre. Vi sorterer og klassifiserer dem i overbegreper og underbegreper – for 

eksempel mat, frukt, sitrusfrukt, appelsin. 

Et viktig trekk ved begrepene våre er at de også omfatter assosiasjoner og følelser som skriver 

seg fra situasjoner der vi har opplevd det ordene viser til. For mange vil begrepet appelsin 

vekke positive følelser og assosiasjoner fordi de liker lukten og smaken, og fordi de har spist 

appelsiner i trivelige sammenhenger. Appelsin lukter jul og skitur! Andre assosierer appelsin 

først og fremst med vanskelig skrelling, søl og klissete hender. Dermed blir følelsene som 

begrepet appelsin vekker, ikke bare positivt. 

Assosiasjonene og følelsene gjør at begrepene våre blir dypere enn dersom vi bare har fått 

forklart ordboks betydningen. Mange voksne vil nok si at de har en mye bedre 

begrepsforståelse av appelsin enn av for eksempel granateple. Begreper som ikke er vevd inn i 

et nettverk av erfaringer blir grunne, og vi glemmer dem mye lettere. 

 

Arbeid med begreper er noe man hele tiden gjør i de daglige situasjonene i barnehagen. I tillegg 

er det lurt å organisere innlæringen mer strukturert fra 4 – 5 års alderen, i mindre grupper, 2 – 3 

ganger u uken. På dette nivået blir det viktig å legge opp tiltaket så lekpreget og konkret som 

mulig og gjennomføre det i ulike omgivelser og situasjoner. 

Det er viktig å være nøye med å anvende språket på en måte som fremmer læring av språklig 

bevisstgjorte begrepssystemer utover læring av enkeltbegreper (rund form, buet form, trekantet 

form i stedet for bare rund, buet, rettlinjet). Dette kan også gjøres i uformelle sammenhenger, 

hvor barna gis anledning til å gjøre seg sansebaserte erfaringer. 

 

 



 

26 

 

Hva er begrepsutvikling? 

 

Uttrykket begrepsutvikling brukes om den prosessen der barna gradvis utvikler forståelsen for 

hva ordene betyr og hva de refererer til. Begrepsutvikling blir brukt synonymt med uttrykket 

semantisk utvikling. 

 

 
 

 

Begrepsutviklingen er en vesentlig del av språkutviklingen til barn. Vi vet at en god 

språkutvikling er vesentlig for sosial utvikling og utvikling av gode leseferdigheter, som igjen 

representerer en nøkkelrolle for å komme i en positiv utviklingsspiral. Derfor blir det viktig å 

sikre en best mulig språkopplæring og begynneropplæring i lesing for alle barn.  

Begrepsdannelsen bidrar til å organisere, klassifisere og kategorisere objekter i vår verden. Det 

er viktig å huske at begreper er bærere av meining framfor å være skapere av mening. Det er 

fordi begreper er bærere av mening at det går an å uttrykke dem på forskjellige språk – 

begrepet hund kan for eksempel uttrykkes ”Dog ”på engelsk og ”kutta” på urdu. Forskjellige 

ord på forskjellige språk har samme begrepsmessig innhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnet viser 
interesse for 
gjenstander 

4-5 mnd. 

alder 

Barnet 
begynner å 

bruke de 
første 

ordene som 
symbol 

rundt 1 
år 

Å navngi er 
en av de 

mest brukte 
språkhandli

ngene 
(ordsamler - 

årene) 

1-2 år 
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Relasjoner mellom begreper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag på aktiviteter som styrker begrepsinnlæringen:  

- Språkleker 

- Systematisk arbeid med kategorier over en periode (eks. FORMER, FARGER...) 

- Lete etter ting i naturen 

- Beskrive bilder 

- Begrepslotto (eks. Språkglede) 

- Lage plakater hvor barna limer likheter, klippe lime fra blader (eks. trekanter, rød-farge, 

store ting, små ting) 

- Bruke kroppen til å bevege seg eller vise begreper  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Synonymer              

(begreper som er ensbetydende)   

glad = lykkelig 

Eksempel:                                   

Det å være glad er å være 

lykkelig. Det å være lykkelig er 

å være glad. 

                Antonymer           

(begreper som har motsatt 

betydning)                                

lever = ikke død         

Eksempel:                                  

Hvis den lever kan den ikke 

være død. 

              Inkompatibler          

(begreper som er uforenlige 

med hverandre)                                   

glad # trist 

Eksempel:                                 

Hvis hun er glad kan hun ikke 

være trist. 

                   Hyponymer          

(begreper som er underordnet 

et overordnet begrep)                   

glad, trist = følelser 

Eksempel:                                  

Både glad og trist er følelser 
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Plan for arbeid med begrepssystemer og ord for 

begreper 
 

Ord for begreps-

systemer 

Barnehage

/ årstrinn 

Ord for begreper Forslag t i l  utstyr og 

aktiviteter  

 
1. FARGER 
  

Barnehagen 

Rød, blå, grønn, gul, brun, 
svart, hvit 

 Tegneark, fargeblyanter 
m.m. 

 Farger inne og i naturen – 
fargeforandringer etter 
årstider. 

1.-2. trinn 

Innlæring av flere farger som 
for eksempel rosa, fiolett og 
oransje, samt repetisjon i 
naturlige situasjoner. 

 Fargeblandinger – legge 
merke til hvordan farger 
forandrer seg. 

 

2.FORM 

Barnehagen Rettlinjet, sirkel, rund, bue, 
trekant, firkant, terning, kule. 

 Ulikt materiell/former ute 
og inne. 

1.-2.trinn 

Innlæring av sirkel-, oval-, 
kjegle- og sylinder form m.fl., 
samt repetisjon i naturlige 
sammenhenger ved bruk, 
eller ev. ved bruk av Nyborg 
modellen 

 Bokstav- og 
tallbeskrivende 
formbegreper repeteres, 
bl.a. i forb. med lese-  
skrive- og 
matematikkopplæringa. 

 

3.STILLING 

Barnehagen Vannrett, loddrett, skrå, 
sittende, stående, liggende, 
bøyd m.fl.. 

 Lodd i snor (loddrett) 

 Gjennomsiktig flaske med 
farget vann (vannrett) 

1.-2.trinn Vannrett, loddrett, skrå 

Repetisjon av øvrige 
begreper ved bruk i naturlige 
situasjoner 

 Repeteres i forbindelse 
med bokstavinnlæringen. 

 

4. PLASS I ROMLIG 
SAMMEN-HENG 

OG 

PLASS I HENDELSER/ 
TIDSREKKE-FØLGER 

Barnehagen Plass på, under, over, 
mellom noe, foran og 
etter/bak, først, sist. 

 Bruke kroppen til å øve 
begrepene. 

 Bruke figurer eller 
illustrasjoner 

 Be barna tegne ting etter 
begrepene 

1.-2.trinn Plass på, under, over, først, 
etter i ei rekke (både konkret 
romlig rekke og 
tidsrekkefølge), ved siden av, 
til venstre for-, til høyre for 
noe. 

 Repeteres bl.a. i forb. 
med lese- og 
skriveopplæringen og 
matteopplæringa. 

 
5. STØRRELSE 

Barnehagen Stor-, liten-, (større enn, 
mindre enn, størst, minst), 
høyde- og lengde. 

 Ting med ulik størrelse; 
høyde og lengde. 

1.-2.trinn Repetisjon av 
størrelsesbegreper som 
angår høyde og lengde, samt 
innføring av 
størrelsesbegreper som 
angår bredde og dybde. 

 Særlig høyde og lengde 
er aktuelle for 
beskrivelser av bokstaver 
og tall. 

 Måle ulike ting 
(matematikk) 
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Ord for begreps-

systemer 

Barnehage

/ årstrinn 

Ord for begreper Forslag t i l  utstyr og 

aktiviteter  

 
6. RETNING Barnehagen 

Nedover, oppover, fra høyre 
mot venstre, fra venstre mot 
høyre. 

 Skattejakt 

 Bruke begrepene i det 
daglige 

1.-2.trinn 

Rep. av begreper samt 
innføring av flere nye som 
fremover, bakover, langs 
noe, innover, utover, inn i, ut 
av, henimot, bort fra. 
Himmelretninger: i retning 
sør/nord, øst/vest. 

 Oppover/nedover/fra 
venstre mot høyre/fra 
høyre mot venstre 
repeteres i forbindelse 
med å lese 

 skriveopplæringen og 
matematikkopplæringen, 
viktige bl.a. for bokstav og 
tallskriving. 

 Se på kart 

 

7. ANTALL 
Barnehagen (Mengde) Stort/lite antall i 

mengder/grupper. 

Antallene 1, 2, 3 (ev. større 
antall/flere) i mengder 
(antallet finner vi ved å telle 
og antallet kan angis med 
tallsymboler). 

Forandring av antall i 
mengder: 

Å gjøre antallet større, (å 
legge til, å plusse) en større, 
to større ev. flere større. 

Å gjøre antallet mindre (å ta 
bort, å trekke fra), en mindre, 
to mindre. ev. flere mindre 

 Mengde undervises som 
eget begrep. 

 Telle  

 Viktig også å øve telle 
ferdighet på rams, f.eks. i 
forb. med fortellinga av 
eventyr som: De tre 
bukkene Bruse og 
Geitekillingen som kunne 
telle til ti m.fl.. 

 Bruke konkreter til å legge 
til flere, eller trekke fra 
(færre) 

 Hvor er det flest, færrest 
osv. 

 Telle hverandre, telle når 
man skal dekke på osv. 

1.-2.trinn Repetisjon av lærte 

begreper og videreutvikling 
av antallsbegreper. 

Forandring av antall i 

mengder: Å gjøre antallet 

større, (å legge til, å plusse) 
en større m. fl.. 

Å gjøre antallet mindre (å ta 
bort, å trekke fra), en mindre 
m. fl.. Det å kunne bestemme 
størrelsen av ulike antall i 
forhold til hverandre 
(større/mindre antall enn/like 
i antall). 

Ener og tier som begreper. 

 Innføring av tall som 
symboler for antall (og 
etter hvert for 
plasseringer i rekkefølger, 
nr. 1, nr. 2, nr. 3, etc.). 
symboler for 
regneoperasjoner (+, 
-) og forholds symboler 

 

 Gjøre praktiske oppgaver 
i forhold til læreverket 
man bruker på 1.trinn 
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Ord for 

begrepssystemer 

Barnehage/ 

årstrinn 

Ord for begreper Forslag t i l  utstyr og 

aktiviteter  

 

8. LYD/SPRÅKLYD 

Barnehagen Begrepet ”lyd” (i sin 
alminnelighet): Sterke, 
svake, dype, høye lyder. 

Lyder i naturen; dyrelyder, 
fuglesang, vindsus m.m. 

Begrepet ”språklyd” i talte 
ord. Bestemme språklyder på 
plass først i ord. 

 Bruke språkleker ofte. 
Fokus på aktiviteter som 
er med på å utvikle 
barnas språklige 
bevissthet. 

 Lytte til ulike lyder i 
miljøet vårt 

 Sansene våre: høre 

1.-2.trinn Ev. repetisjon og 
videreutvikling i naturlige 
situasjoner. Utvikle 
bevissthet om at språklyder i 
talte ord symboliseres med 
bokstaver. 

Lære å bestemme 
språklyden på plass først og 
plass etter i talte ord. 

Bli bevisstgjort på at 
sammenlesing innebærer at 
”vi må lese språklydene uten 
å stoppe mellom disse for å 
høre hvilket ord det blir.” 

 På disse årstrinn foregår 
den formelle 
undervisninga og læringa 
av lyd/uttale - 
bokstavforbindelser. 

 Følge en strukturert plan 
med bokstavinnlæringen, 
jfr. lærerveiledning til 
leseverket.  

 Bruke språkleker som en 
aktiv del av 
undervisningen for å 
styrke den språklige 
bevisstheten. 

 
9.VEKT 
 

Barnehagen 

 
Stor (tung), og liten (lett) vekt 
i forhold til noe annet, som f. 
eks. en blyant og et 
malerskrin m.m. 
Veiing av objekter. 
Kg som vektenhet (ulike kilo-
pakker presenteres) 

 La barna sammenligne to 
og to objekter – ting som 
har stor og liten vekt i 
forhold til hverandre. Legg 
også til rette for at barna 
skal oppdage og gi uttrykk 
for at det ikke trenger å 
være noen sammenheng 
mellom størrelse og vekt 
(f. eks. et lite blylodd sml. 
med et garnnøste). 

1.2-årstrinn 

Repetisjon i naturlige 
situasjoner og undervisning 
av flere begreper som f. eks. 
kg, hg, g. Veiinger og 
forholds vurderinger. 
 

 Kombineres med 
opplæringen i 
matematikk. 

 Kombineres med arbeidet 
med rommål. Størrelse og 
vekt sett i sammenheng… 

 Veiing på badevekt for å 
finne sin egen vekt. 

 

10. MØNSTER 

Barnehagen Stripet, rutet, prikket, 
blomstret. 

 Stoffer i ulike mønster. 

 Fargelegge mønster. 

1.-2.trinn Ev. repetisjon og 
videreutvikling i naturlige 
situasjoner. 

 Lage egne mønster 

 Finne mønster i blader, 
nature osv. 
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Ord for 

begrepssystemer 

Barnehage/ 

årstrinn 

Ord for begreper Forslag t i l  utstyr og 

aktiviteter  

 

11. FORANDRING 
Barnehagen 

I farge, form, stilling, 
plass, retning, tid/årstid, 
døgnets deler, temperatur 
osv. 

 Utforske naturen og 
årstidene  

 Koke vann, fryse vann… 

1.2-årstrinn 

Repetisjon av forandring i 
farge, i form, i stilling, i plass, 
retning 

 Måle et tre som vokser 

 Se på endringer ved å 
speilvende (bruke speil) 

 

12.TEMPERATUR Barnehagen 

Kald//lav temperatur 
Varm/høy temperatur i 
forhold til noe. 
(varmegarder/kuldegrader) 
Kjølig, iskald, kokvarm, 
lunken  

 Vann med ulik temperatur 

 Følge med på 
gradestokken 

 Sansene våres: føle kulde 
og varme 

1.2-årstrinn 

 

Repetisjon i naturlige 
situasjoner og undervisning 
av flere begreper. 
Varmegrader og kuldegrader: 
bestemme antall grader 
celsius. 

 Gradestokk 

 Observere variasjon i 
temperatur gjennom året 

 Gjøre forsøk, hvor kaldt 
må det være før vann 
fryser. 

Hvor varmt må det være før 
vann koker 

 

13.STOFFARTER 

Barnehagen  
Tre, papir, plast, glass, 
tøy, skinn, metall. 

 Utforske ting av glass, 

 metall, plast, tre, 

 papir etc. 

1.-2.trinn Repetisjon i naturlige 
situasjoner og 
undervisning av flere 
begreper, for eksempel ulike 
typer metaller. 

 Hav bruker man ulike 
stoffer til i hverdagen? 

 Sortering av søppel 

 

14. FUNKSJONER (HVA 
KAN TING BRUKES 
TIL?) 

Barnehagen Personalet snakker om ulike 
funksjoner i hverdagslivet. 
Hva ting kan brukes til: 
brukes til å tegne med, drikke 
av, leke med, sitte på, spise 
med etc. 

 Kopp, glass, leker, blyant, 
kniv og gaffel med mer.. 

1.-2.trinn Repetere tings funksjon i 
naturlige situasjoner 

 

 

15.OVERFLATE 

Barnehagen Glatt, ru, matt, blank  Ting laget av tre, 

 lær, papir, plast etc. 

 Sansene våre: føle 

1.-2.trinn Repetisjon i naturlige 
situasjoner og undervisning 
av flere begreper, for 
eksempel slipt, pusset, malt, 
lakkert m. fl.. 

 Sansene våre: føle 

 Lage noe i tre hvor man 
må slipe/pusse og 
male/lakkere. 

 Lete etter ulike 
overflatestrukturer i 
nærmiljøet 
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Ord for 

begrepssystemer 

Barnehage/ 

årstrinn 

Ord for begreper Forslag t i l  utstyr og 

aktiviteter  

 

16.STOFF-EGENSKAPER 
Barnehagen 

Tungt, lett, bløtt, hardt, 
knuselig, flytende. 

 Bomull, metall, 
plastelina, trepinner 
etc. 

1.-2.trinn 

Repetisjon i naturlige 
situasjoner og undervisning 
av flere begreper som for 
eksempel fast, elastisk, 
uelastisk, seigt, 
gjennomsiktig m.fl.. 

  

 

17. SMAK 
Barnehagen 

Sur, søt, salt smak, 
eplesmak, appelsinsmak. 

 Smake på ulike matvarer 

 Hva synes barna smaker 
vondt, hvorfor? 

 Hva synes barna smaker 
godt, hvorfor? 

 Sansene våres: smak 

1.2-årstrinn 

Repetisjon i naturlige 
situasjoner og undervisning 
av flere begreper som f. eks. 
bitter, kjøttsmak, sitronsmak 
m.fl.. 

 Kan kombineres med 
temaer: eks høst (bær, 
grønnsaker osv. )  

 Sansene våres: smak 

 

 

17.LUKT Barnehagen 

God/vond lukt, lukter i 
naturen, matlukt av ulike 
slag, fruktlukter av ulike 
slag (appelsinlukt, eplelukt 
m.fl.). 

 Mat med ulike lukter. 

 Sansene våres: lukt 

 Bruk av nærmiljøet. 

1.2-årstrinn 

Repetisjon i naturlige 
situasjoner og undervisning 
av flere begreper 
som f. eks. bensinlukt, lukt av 
tre-ting, lukt av råtne planter 
m.m. 

 Bruk av nærmiljøet. 

 Sansene våres: lukt 

 

18.TID 

Barnehagen 

 
Dag, natt, morgen, kveld, 
årstider: Sommer, høst, 
vinter, vår 

 Tidsbegrepet er vanskelig 
å forstå som liten. 

 Hva gjør at det er dag, 
natt? Hva er morgen og 
kveld? Hva gjør barna til 
de ulike tidene. 

 Følge for eksempel ett tre 
gjennom årstidene, hva 
skjer?  

1.2-årstrinn 

Repetisjon i naturlige 
situasjoner og undervisning 
av flere begreper som for 
eksempel døgn (ord for 
deler av døgnet) uke, 
månedene, år, nåtid, fortid, 
fremtid. Klokka 

 Tidsbegreper er vanskelig 
å forstå som liten. Hvor 
lenge er ett minutt? En 
time? En dag? osv.. 

 Lære om klokka, timer og 
minutter (matematikk). 
Fokusere på klokka ved 
bytte av aktiviteter.  
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Ord for 

begrepssystemer 

Barnehage/ 

årstrinn 

Ord for begreper Forslag t i l  utstyr og 

aktiviteter  

 

20.FART 

Barnehagen 

Stor, liten, (større, mindre, 
størst, minst) fart 

 Bruke lekebiler 

 Lage skihopp i snøen og 
bruke ulike ting, eks. 
flasker og skihoppere, 
Hva går fortest?  

 Gjøre fysiske aktiviteter, 
går det fortest å gå/løpe, 
hinke/hoppe osv. 

1.2-årstrinn 

Repetisjon i naturlige 
situasjoner og undervisning 
av flere begreper som f. eks. 
økende fart (aksel.), 
avtagende/minkende fart 
(retard.). 

 

 

21.VERDI 

Barnehagen 
Rett-galt vurderinger, 
pengeverdi. 

 

1.-2.årstrinn 

Rep. av rett-galt vurderinger, 
pengeverdi. 
Gjenkjenne de norske 
sedlene og myntene,  
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Språkkartlegging 
 

Definisjon av sentrale begreper: 

Kartlegge kan bety å undersøke og lage systematisk og informativ oversikt. 

Observasjon: Iaktakelse 

Testing: undersøke ved hjelp av tester, prøve 

Forskning: en systematisk vitenskapelig undersøkelse av et emne.” 

Verktøy for å kartlegge. 

 Se: Vurdering av verktøy som brukes til å kartlegge barns språk i norske barnehager  

 

Kartlegging består av to faser; 

1) å innhente informasjon  

2) å sette sammen informasjonen på en slik måte at den gir "mening". For at rådata skal bli 

"meningsfull" må vi analysere den.  
 

Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som et grunnlag for 

barnehagens utvikling. Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og 

åpne for en kritisk og reflekterende praksis. 

Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon 

over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og 

utvikling. 

(Fra rammeplanens 4.2 Dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og læring) 

 
 

Dersom det skal settes opp spesifikke mål for enkeltbarn, må dette ha en begrunnelse, og 

målene må settes i samarbeid med foreldrene og eventuelle samarbeidsparter utenfor 

barnehagen. Denne typen dokumentasjon er underlagt taushetsplikt. 

 

"Å observere er å iaktta, legge merke til, undersøke eller holde utkikk med noe". I hverdagen 

kan vi kanskje definere observasjon som "oppmerksom iakttakelse" (Løkken/Søbstad: 

"Observasjon og intervju i barnehagen") 
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Lesing 
 

”Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst 

omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger”.   (Utdrag 

fra Rammeplanen s. 40, 3.1 kommunikasjon, språk og tekst) 

 

Vi som voksne må skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved 

høytlesning, fortelling, sang og samtale, og være bevisste på hvilke etiske, estetiske og 

kulturelle verdier som formidles (utdrag fra Rammeplanen s.41). 

 

Høytlesning med førskolebarn har ofte en dialogisk form. Sammen med de aller minste prøver 

vi å aktivere barna, vi prøver å sikre at de konsentrerer seg om boksiden, og at de går inn i 

dialog med den voksne om det som skjer. Vi oppmuntrer dem til å peke på ting i bildene, og vi 

stiller spørsmål som de mestrer å svare på, enten ved peking, kroppsspråk eller enkle språklige 

ytringer. I dialogisk lesing blir barnet vant til å være en aktiv medleser, og den voksne er en 

viktig modell når det gjelder engasjement og språkbruk.                                              

 

”Når vi leser høyt, kan både barn og voksne lett stoppe opp og gi uttrykk for egne reaksjoner. 

Barn kan spørre dersom det er noe de ikke forstår, og det er positivt for ordforrådet deres. Både 

barn og voksne kan markere at de opplever noe som spennende eller humoristisk, for eksempel 

når helten i historien har kommet opp i krevende eller underlige situasjoner. Engasjement fra 

den voksnes side smitter over på barna. Når vi leser fortellinger, må vi ta hovedpersonens 

følelser og motiver på alvor. Voksne må være modeller for en slik lesemåte for barn, for 

engasjert lesing er ikke medfødt, det er noe vi lærer. Samtaler om det vi leser, øker forståelsen 

og refleksjonen hos barna. ”Den litterære samtalen” er en pedagogisk ressurs på linje med ”Den 

filosofiske samtalen, der den voksne går aktivt inn og stiller relevante spørsmål til en tekst. Vi 

kan bruke utvalgte barnebøker som utgangspunkt for undring og refleksjon, helst bøker som 

utfordrer barna og utvider deres erfaringer. Det er viktig at den voksne forventer aktiv 

deltakelse fra barna hun eller han leser for. Blant annet kan vi utfordre barna til å lage 

hypoteser om hvordan handlingen kommer til å utvikle seg, ”hvordan det kommer til å gå”. Det 

motiverer dem til å utvikle holdninger til det de leser om, og til å tenke både logisk og 

fantasifullt. Og de må gi tankene sine et verbalspråklig uttrykk. Repetisjon er viktig for denne 

typen samtaler. Man opplever at barn etter hvert utvikler en mer kompleks forståelse, og at 

samtalene blir mer og mer interessante. En god høytleser er interessert i spontane responser fra 

barna. Slike responser egner seg godt til små samtaler om teksten, tolkingen, og hvordan vi 

forstår det vi leser. Når et barn kommenterer noe i ei bok, kan vi be barnet om å utdype og 

argumentere for påstanden sin: ”Hvorfor mener di det?” ”Hvordan vet du det?” ”Er det noe på 

bildet du tenker på?”. Slik motiverer vi barnet til å sette ord på egne tanker.” 
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Leseklatretrappen –  Jørgen Frost (språklig bevissthet)  

Jørgen Frost mener det er viktig å jobbe med språkstimulerende aktiviteter.    

           LESEKLAR 

 

SPRÅKLIG BEVISSTHET GRUNNMUR 

 

Stadier i leseutviklingen:  

Det finnes mange ulike leseutviklingsmodeller. Vi velger her å bruke Frost sin 

leseutviklingsmodell – stadiene overlapper hverandre og er ikke lineær.  

 

Pseudolesing: kalles også helordslesing. Barna kan ikke bokstavene, men gjenkjenner og 

”leser” ord i en kontekst. For eksempel at barna leser ”POST” utenfor postkontoret.  

Logografisk lesing: Barna leser på ”liksom”. Det er noe ved ordets utseende, altså knyttet til 

det visuelle. Det kan være en bokstav, lengde på ordet eller andre mer tilfeldige særtrekk som 

gjør at barna gjenkjenner ordet og dermed klarer å ”lese” det. Dette er med på å gi barna viktig 

assosiasjonstrening mellom visuelle særtrekk ved et ord og ordets mening. (Alle ord som 

begynner på ”e” leser barna som eple.) 

 

Lesing = Avkoding x Forståelse 

(avkoding er leingens tekniske side, forståelsesprosessen krever mer kognitive ressurser) 
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Alfabetisk lesing(fonemisk): (Bokstaven heter 

”em”, men lyden er ”mmm”) Barna har lært alle 

bokstavene, de vet at bokstavene er knyttet til 

bestemte språklyder og har kunnskap om 

forbindelsen mellom bokstavens form og 

bokstavens lyd. Barna staver seg dermed 

gjennom ord. Dette er viktig for tilegnelsen av 

god fonologisk lesing. Når barna er på dette 

stadiet har de også utviklet en fonemisk 

bevissthet med evne til å dele ord inn i fonemer 

som konstruerer ordet. Det er denne utviklingen 

som gjør at barna kan lese nye, ukjente ord uten 

at ordet står i en gitt kontekst. For eksempel 

nonsens ord.. 

Ortografisk lesing (ortografiskmorfemisk stadiet): Barna gjenkjenner ordet hurtig og presist, 

fordi de har tilegnet seg sikker ortografisk (rettskrivning) kunnskap. Ordavkodingen kan 

automatiseres, noe som er en forutsetning for å kunne frigjøre ressurser til selve leseforståelsen. 

Bokstaver og bokstavposisjoner blir organisert i stammer, rot morfemer, bøynings- og 

avledningsmorfemer og vanlige stavings mønstre. (T. Høien). 
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Lurt å øve på før skolestart 

Omsorg, lek og læring: 

•Vente på tur, dele med andre, være stille og lytte mens andre snakker. 

•Lære å følge regler i spill og lek, – ta nødvendige hensyn, – eks.: tåle å sitte inntil andre uten 

knuffing.  

•Følge gjeldende høflighetsregler. 
Praktiske ferigheter: 

•Kle på og av seg- selvstendighet. 

•Erfaring med å pakke sekken og ta ansvar for innholdet i den. 

•Klippe med saks, holde blyant riktig (blyantgrep), øvelse i å bruke lim, male osv. 

•Rydde ting på plass etter seg, gjøre seg ferdig med påbegynte oppgaver/aktiviteter  

•Behandle bøker og utstyr på en ordentli gmåte. 

•Selvstendighe,t toalettsituasjon, renslighet. Kommunikasjon, språk og tekst: 

•Øvelse i å bli lest for og samtale om dette. 

•Lytte til, og lære seg rim og regler.  

•Øvelse i å snakke når andre lytter, svare på konkrete spørsmål og fortelle om egne opplevelser, – 

lytte når andre snakker. 

•Gjenkjenne eget navn i skrift og egen forbokstav (versaler). Kunne skrive navnet sitt. 

•Ta imot og utføre en beskjed, øve seg i å ta imot og utføre beskjeder med flere «ledd». 

Antall, rom og form: 

•Kunne rekketelle til 10, – ha relativt klare begreper om tallmengder opp til 3–5. 

•Kjenne til og ha erfaring med grunnleggende begreper som de nevnt i begrepsinnlæringen. 

Kropp, bevegelse og helse: 

•Øvelse i å gå på turer. 

•Finmotoriske aktiviteter: Pinsettgrep, øve blyantgrep, øve allsidige bevegelses mønster. 

•Utholdenhet, spenst og balanse, koordinasjon. «Lær med kroppen, det sitter i hodet!» 

•gode rutiner for måltider.  

Sosiale ferdigheter og kreativitet: 

•Hensiktsmessig stemmebruk (innestemme – utestemme). 

•Godta å være en i gruppa; dele, vente på tur, si unnskyld, godta andres ønsker, valg og meninger. 

•Øvelse i å jobbe med ulike kunstneriske uttrykk, både fritt og etter modell/instruksjon. 
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Overgang barnehage – skole 
 

For å få til en god overgang til skolen har kommunen utviklet et eget årshjul. Det er fem ulike 

skoler i Tinn Kommune med ulike behov. Dette årshjulet viser hva foreldre og foresatte kan 

forvente skal skje i året før skolestart.  

Ellers vil noe innhold og noen møter variere litt fra den enkelte skole og barnehage for å dekke 

de enkeltes behov. 

5 år og snart skoleelev…  

Når Hva skjer… Ansvar 

September Ansvarsgruppemøte  

Barn med nedsatt funksjonsevne 

Helse 

Vår og høst 

Felles planleggings 

dag 

Skole og barnehager utveksler planer for 1. klasse og 5 – 

års gruppene. 

Evaluere. Diskutere/utveksle rutiner, erfaringer osv. jmf 

Kunnskapsløftet og Rammeplan 

Styrer/rektor 

 

 

Oktober/november Møte mellom bhg, skole, ppt og foreldre i forhold til barn 

med nedsatt funksjonsevne 

Rektor 

November Lister over neste års skolebarn innhentes fra Oppad Rektor 

Januar – Juni Besøksdager på skole og sfo, 5 – års treff  Barnehagen/s

kolen 

Uke 6 - 7 Innskriving på skolen. Felles hovedpunkter. Info om 

førskoledagen sendes foreldre og barnehage. 

Rektor 

Mars Skolen sender ut navnelister til barnehagene over hvem 

som skal begynne i 1. klasse.  

Rektor 

Våren Foreldresamtale i barnehagene for ”skolestarterne” Pedagogisk 

leder 

1. April Lærerteam for 1. trinn er klart  Rektor 

April Møte mellom styrer – rektor - lærere vedr klassemiljø Rektor 

April/Juni Lærerne besøker et 5 års-treff Styrer/rektor 

Uke 21 

Onsdag 

Felles Førskoledag + ev foreldremøte på kveldstid Rektor 

Våren Ansvarsgruppemøte Helse 

Mai/august Overgangsskjema, godkjent av foreldrene, sendes skolen Styrer 

August Foreldremøte / Foreldresamtale Rektor 

Høst Evaluering av plan for sammenheng/overgang Rådmann 
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