
1 

        
 

Tjeldsund kommune 

 

  
Æ vil bli stor i Tjeldsund 

 
 

 
 

SPRÅKPLAN  
 

Barnehagene i Tjeldsund 



2 

 

Plan for språkstimulering og lese-/skriveopplæring 
 

 

Bakgrunn for planen 

 Sikre systematisk arbeid med språkstimulering og lese-/skriveopplæring i kommunen, 

barnehage og skole 

 Behov for og ønske om å ha felles pedagogiske verktøy i alle barnehagene 

 Verktøy til informasjon for foresatte 

 Verktøy til informasjon for samarbeidspartnere (skole, PPT, helsesøster, lege, 

barnevern oa) 

 

  Språkutvikling og lesing 

Språk = en felles kode for overføring av ideer, og deles vanligvis komponentene: 

-  innhold (semantikk) 

-  form (fonologi, morfologi, syntaks) 

-  bruk (pragmatikk) 

Språklig bevissthet er evne til å skifte oppmerksomhet fra språkets innhold til språkets form. 

Et barns språklige bevissthet utvikler seg gradvis, og den språklige stimuleringen barnet 

mottar synes avgjørende for om barnet utvikler den grad av språklig kompetanse som er så 

avgjørende for lese- og skriveutviklingen. 

 

Nyere forskning viser at begrepsstimulering og arbeid med språklig bevissthet i førskolealder 

har positiv innvirkning på barns leseferdighet. Barn utvikler språket sitt i samspill med 

omgivelsene og da spesielt i samspill med foreldre og nære omsorgspersoner. Barnehage og 

helsestasjon er viktige samarbeidspartnere for foreldrene, både når det gjelder å legge til rette 

for optimal utvikling, og når det gjelder å følge med barnas språkutvikling. 

 

En grunnleggende, men situasjonsavhengig språkforståelse vil normalt være etablert ved 

toårsalder (Hagtvedt, 2002). Forsinkelse når det gjelder språklig forståelse ved to år, er en klar 

risikofaktor for å utvikle lese- og skrivevansker. Det er vanlig å se på lese- og skrivevansker 

som et primært språkproblem. Systematisk arbeid med språklig stimulering er den 

forebyggende innsatsen som har gitt best effekt når det gjelder å forebygge lese- og 
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skrivevansker. I følge Hagtvedt (2002) bør det satses tidlig og kompetent med generell 

språkstimulering som allmenn forebygging i hjem og barnehage. Helsestasjon og andre med 

ansvar for førskolebarn barn må være oppmerksom på barn med klare risikotegn alt i 2- 

årsalder. Barn fra språklige minoriteter kan trenge spesiell oppmerksomhet når det gjelder 

språkutvikling. 

 

Normal språk- og kommunikasjonsutvikling 

Språket er redskap for tanke og kommunikasjon, viljestyring og selvoppfattelse. 

Kommunikasjon er en forutsetning for kontakt med og forståelse for andre og for å få uttrykt 

seg selv. Aldersinndelingen nedenfor må ikke ses på som norm, men som retningsgivende. 

Alder Språk/ kommunikasjon (veiledende) 

0-6 mnd: Gjentagelse av samme lyd, bruker ulike typer gråt, lyder for ulike stemninger. 

7-12 mnd: Respons på eget navn, lytter til og imiterer noen lyder. Babler og bruker vokal/ 

konsonant kjeder som ba- ba, og da- da. Bruker tonefall ved babling; ” babler på morsmålet”. 

Lytter når det blir snakket til. Bruker substantiv. Vokabular på 1-3 ord. Forstår enkle 

beskjeder. 

13-18 mnd: Bruker voksent intonasjonsmønster, bruker ekkolali og egne ord eller lydsymbol. 

Kombinerer gester og vokalisering, sier ”mama”, ”papa”. 

19-24 mnd: Bruker ca 50 ord, forstår 300 eller flere. Begynner å kombinere substantiv og 

verb, begynner å bruke pronomen. Er ca. 25-50% forståelig for andre. Forstår enkle 

instruksjoner. 

2-3 år: Forstår ca. 500-900 ord. Nytter aktivt 50-250 ord eller flere. Bruker 3-4 ords 

setninger, 1-2 ords spørsmål. Begynner å ta i bruk grammatikk. Talen er 50-75 % forståelig. 

3-4 år: Bruker 4-5 ords setninger. Setningsgrammatikken er bedre. Substantiv og verb er mest 

brukt. Kan bruke uregelrett flertall, er bevisst på fortid og framtid. Kan delta i lange samtaler. 

Stotring er normalt. Talen er 80 % forståelig. 

4-5 år: Forstår 2800 ord eller flere. Bruker 900-1000 ord, bruker 4-8 ords setninger. Bruker 

grammatisk korrekte setninger. Liker rim, rytme og tullestavinger. Stotring redusert. 

”Fremmede” forstår talen. Snakker om hendelser ut over ”her og nå”. Mer avansert 

grammatikk. Mer lik ”voksenspråket”. 

5-6 år: Stor økning i ordforråd. Utveksler informasjon, stiller spørsmål, bruker detaljerte 

formuleringer, synger hele sanger og gjentar barnerim. Kommuniserer lett med voksne og 

barn. Bruker stort sett rett grammatikk. 
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Aldersadekvat artikulasjon/Normal taleutvikling 

Logoped Alf Preus (1982) har satt opp et skjema for når norske barn bør kunne bruke de ulike 

språklydene. Denne aldersinndelingen må ikke ses på som normer, men som retningsgivende 

for når en bør bli oppmerksom på de språklydene barnet ikke bruker. 

 

3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 9 år 

vokalene, m-, 

p-, b- og h-

lyd 

n-, t-, d-, j-, 

f-, v- og l-lyd 

 

k-, g-, ng- og 

r-lyd (skarre-

r) 

r-lyd (gjelder 

østnorsk r) 

 

s-lyd (etter 

tannfelling) 

 

kj- og skj-lyd 

 

 

Leseutvikling 

Lesing er ingen naturlig utviklet ferdighet. Leseutviklingen er delvis avhengig av 

undervisning og av de erfaringene barnet gjør seg. Barnas leseutvikling går som hovedregel 

gjennom bestemte stadier. Førskolebarnet oppdager at det er en forbindelse mellom skrift og 

tale og at skrift kan erstatte tale. Ved ”å lese” omgivelsene sine kan førskolebarnet etter hvert 

kjenne igjen en del logoer i nærmiljøet sitt (logografisk lesing).  

 

Etter hvert får barna kunnskap om bokstavene og vet hvilke form, navn og lyd bokstavene 

har. De forstår at ord kan deles opp i språklyder, og at språklyder kan settes sammen til ord 

(fonologisk lesing). Etter mye lesing og erfaring, lærer barna seg deretter å avkode hele ord 

raskt og effektivt. De vet hvordan ordet uttales og hva det betyr (ortografisk lesing). For at 

elevene skal bli sikre lesere, må de automatisere avkodingsferdighetene og utvikle 

metakognitive ferdigheter i forhold til egen leseferdighet, tekst og formål. Den sikre leseren er 

fleksibel når det gjelder valg av lesestrategi og velger den lesestrategien som til enhver tid 

fungerer best. I tillegg til å mestre avkodingsstrategiene, har han kunnskap om egen lesing og 

kan målrette egen lesing etter formål og teksttyper. Han skaffer seg oversikt og leser på nytt 

når det er nødvendig. Han bruker bilder, grafisk framstillinger og slår opp ukjente ord. Han 

reflekterer over egen leseprosess og kan vurdere egne strategiske valg. 

 

Den logografiske strategien 

Når barnet kjenner igjen et begrenset antall ord og leser disse som bilder, benytter det den 

logografiske strategien. Det er gjerne ord barnet møter ofte i sin hverdag, så som REMA, 

Lego, Tine melk. Barnet kan kjenne igjen flere ord selv om det ikke har lært mange 
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bokstaver. Strategien har klare begrensninger når det gjelder å kunne lese mange ord, men det 

er et viktig utviklingstrinn, fordi barnet har forstått at et skriftbilde kan representere mening 

og innhold. 

 

Den fonologiske strategien 

Ved fonologisk avkoding blir ordet avkodet ved at barnet tar utgangspunkt i enkeltbokstaver 

eller bokstavkombinasjoner og omkoder disse til språklyder. Språklydene blir så trukket 

sammen til en lydmessig helhet. Leseren har nå forstått det alfabetiske prinsipp. Det 

alfabetiske prinsipp er ferdigheten til å assosiere språklyder med korresponderende 

bokstavtegn. Den fonologiske strategien gjør det mulig å lese nye og ukjente ord. Dersom 

ordene ikke er lydrette, har kompliserte konsonantopphopninger eller inneholder mange 

bokstaver, er strategien ikke funksjonell. Strategien er også oppmerksomhetskrevende, den tar 

lang tid og belaster arbeidsminnet. Dette kan i neste omgang gå ut over leseforståelsen. 

 

Den ortografiske strategien 

Ved ortografisk avkoding, gjenkjenner leseren ordet hurtig og korrekt uten å gå veien om en 

fonologisk omkoding av bokstavsekvensene. Leseren må på forhånd ha lest ordet så mange 

ganger at det er blitt etablert en ortografisk representasjon av ordet i langtidsminnet. Når 

ortografisk avkoding mestres, er ordavkodingen automatisert. Leseren kan da lese ordet uten 

at avkodingen krever kognitive ressurser. For å oppnå god leseflyt er automatisk avkoding en 

forutsetning. 

 

 

Holdning og motivasjon til lesing og skriving 

Sammenhengen mellom holdninger til lesing og ferdighetsnivå i lesing er godt dokumentert. 

Det er derfor en viktig oppgave å stimulere til leselyst og leseglede. At barna tidlig oppdager 

de funksjonelle sidene ved lesing, at lesing og skriving kan brukes til noe hyggelig, nyttig 

eller viktig, har stor betydning for utvikling av leseferdighet. I den sammenhengen er gode 

rollemodeller viktig. Foreldrene er en stor ressurs når det gjelder å bidra til positiv holdning 

og motivasjon til lesing og skriving. 

 

Gode voksenmodeller for barna 

Voksne bør være aktive brukere av ulike bøker; rim og regler, dikt, fakta, eventyr, 
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oppslagsverk, aviser, blader osv. Velge bøker som passer barnas alder og interesser. Prioritere 

høytlesing/ formidling av bøker – også spontant. 

Skape gode rammer og ro rundt lesingen/formidlingen. Fortelle og vise at bøker formidler 

historier, sanne, oppdiktet og faktaopplysninger. La barna spørre underveis. 

 

10 gode grunner til å lese for barn; 

* Vi har det hyggelig når vi leser sammen 

* Når vi leser, bruker vi ”nye” ord og uttrykk, og forståelsen og ordmengden vil øke 

* Lesing gir lyst til å lese mer 

* Lesing gir oss mer å snakke om 

* Språket vårt blir bedre ved mye lesing 

* Høytlesing gjør oss til gode lyttere 

* Leseglede gir oss gode lesevaner 

* Høytlesing gir nærhet og felles opplevinger 

* Lesing kan brukes til bearbeiding og forberedelse til legebesøk, tannlegebesøk, det å få nytt 

 søsken og mye annet. 

* Lesing stimulerer til fantasi, lek, drømmer og følelser og gir barna ”nøkkelen” til en annen 

   verden og gir gode fellesopplevelser rundt litteratur.  

 

Rammeplanen 

Hovedområde: kommunikasjon, språk og tekst: 

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen 

bidra til at barna: 

 lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling md barn og 

voksne 

 videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd 

 bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til ¨å løse 

konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær 

 får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser 

og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping 
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 lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som 

tallsiffer og bokstaver 

 blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m. 

 

Barnehagene bruker følgende observasjonsskjemaer:  

- ALLE MED 

- TRAS 

- OVERGANGSSKJEMA BARNEHAGE - SKOLE 

 

ALLE MED dekker 6 utviklingsområder: språkutvikling, sosio-emosjonell utvikling, 

lekeutvikling, trivsel, hverdagsaktiviteter og sansemotorisk utvikling. 

I våre barnehager brukes dette skjemaet i forbindelse med foreldresamtaler som avholdes to 

ganger pr. år. Her samtaler pedagogisk leder og foreldre om barnets utvikling, og skraverer de 

felt som barna oppfyller. På denne måten kartlegger vi om barnet følger den normale 

utviklingskurve, og vi har mulighet til å sette inn tiltak tidlig dersom vi oppdager store avvik. 

 

Ved overgang til skolen følger dette skjemaet med barnet slik at skolen kan skaffe seg 

informasjon som er viktig dersom et barn sliter. 

Foresatte må samtykke til at slik informasjon kan gis til skolen. 

 

TRAS: Dersom barn har store språkvansker, kan Tras-skjemaet være et viktig verktøy for å 

kartlegge språket til barnet. Tras dekker følgende områder: språklig forståelse, språklig 

bevissthet, uttale, ordproduksjon, setningsproduksjon, samspill, kommunikasjon og 

oppmerksomhet. Dette skjemaet kan brukes i foreldresamtaler, men også av barnehagen alene 

for å kunne dokumentere for eventuell henvisning til PPT. Alt dette er i tett dialog med 

hjemmet. 

 

OVERGANGSSKJEMA BARNEHAGE - SKOLE  omfatter følgende tema: Språk, 

motorikk, emosjonell utvikling, sosial utvikling, intellektuell utvikling, sterke sider hos 

barnet, hvordan foreldrene opplever sitt barn, utfordringer vi jobber med og venner. Dette er 

også et skjema som foreldrene samtykker til om barnehagen kan oversende skolen. 
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Rammeplanen 

Hovedområde: Kommunikasjon, språk og tekst 

Aldersgruppe 0 - 2 år 
 

Mål 0 - 2 år Vektlegges fra de voksne Obligatoriske tiltak 

Hilse om morgenen med ord eller gester. 

Si "ha det" når de drar med ord eller gester. 

Klare å få de voksnes oppmerksomhet når 

de trenger det. 

Være med å trøste når noen trenger det. 

Vise interesse for å leke med andre. 

Kunne uttrykke egne følelser gjennom 

mimikk, kroppsspråk og evt. ord. 

Forstå grunnleggende begrep i forhold til 

klær, måltid og kropp. 

Kunne imitere lyder. 

Få erfaring med tallsymboler og bokstaver. 

Delta i samlingsstund sammen med andre 

barn. 

Delta i lesestund med pekebøker, bildebøker 

eller fortellinger 

Snakke tydelig, langsomt og med stor 

stemmevariasjon. 

Bruke korte setninger. 

Sette ord på det barnet prøver å si eller 

uttrykke med kroppspråket. 

Snakke mye med barnet, sette ord på det 

som er rundt barnet og det som skjer - la 

barnet "bade i språk". 

Ha øyekontakt med barnet. 

Bruk tydelig kroppsspråk og evt. ord. 

Benytt "her og nå situasjoner" for 

stimulering av språk og kroppsbevissthet. 

Bruke gjentakelser. 

Fang barnets initiativ til felles 

oppmerksomhet 

Øve på turtaking: Min/din tur - for 

eksempel ved å bruke sanger der barna skal 

gi respons. 

Bevegelsesleker for at barrnet skal få økt 

kroppsbevissthet. 

Sanger med ulike lyder i for eksempel 

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, dramatiser korte eventyr, 

fortellinger eller sanger. Presentere nye ord 

og begrep fra barnets nære omgivelser for 

eksempel kropp, sanser, følelser, mat, klær, 

hus. 

Høytlesing. 
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ALLE MED 1 - 2 ÅR: 
 

LEK Trivsel Hverdagsaktivitet Sansing/motorikk Språk 

 

Sosio/emosjonell 

Begynnende 

turtakings-lek 

 

Utforske gjenstander 

og leketøy 

 

Er aktiv i 

grovmotorisk lek 

Smiler og viser glede 

 

Søker andre barn og 

voksne 

 

Takler adskillelse fra 

foreldrene og lar seg 

trøste av de voksne i 

barnehagen 

Stellet er en god 

opplevelse 

 

Måltidet er en god 

opplevelse 

 

Er "venn" med 

sengen 

Viser 

oppmerksomhet mot 

syns- og 

hørselsinntrykk. 

 

Bruker pinsettgrep 

 

Går stødig 

Forstår en del 

vanlige hverdagsord 

 

Bruker  peking 

kommunikativt 

 

Benevner 

gjenstander/personer 

med egne ord 

Iakttar andre barns 

lek. 

 

Viser ulike følelser 

 

Samspiller i titt-tei-

lek 

 

ALLE MED 2 - 3 ÅR: 

 

Lek Trivsel Hverdagsaktivitet Sansing/motorikk Språk Sosio/emosjonell 

 

Prøve ut leketøy, 

funksjonslek 

 

Har et variert 

lekerepertoar 

 

Begynnende late-

som-om-lek 

Tør å vise følelser. 

for eksempel glede, 

sinne tristhet 

 

Liker å være i lag 

med andre barn 

 

Finner trygghet i nye 

situasjoner 

Er samarbeidsvillig i 

hverdagsaktiviteter 

 

Begynner å ta aktiv 

del i smøremåltidet 

 

Begynnende interesse 

for å bruke 

potta/doet 

Putter former i 

innpasningsbrett 

 

Er grovmotorisk 

aktiv f.eks  

hopper,klatrer, 

springer 

 

Er i ferd med å få til 

sykling på 

trehjulssykkel 

 

 

Forstår instruksjon 

med to ledd f. eks 

legg bamsen i senga 

 

Viser interesse for 

bøker 

 

Bruker  2-3-

ordssetninger 

Gjøre krav på leker 

som er sine 

 

Leker parallell-lek, 

imiterer 

 

"Gir" fra seg leker 

til andre barn 
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Rammeplanen 

Hovedområde: Kommunikasjon, språk og tekst 

Aldersgruppe 3 - 4 år: 

 

Mål 3 - 4 år: Vektlegges fra de voksne Obligatoriske tiltak 
Barnet skal kunne; 

- Stille spørsmål 

- Svare på spørsmål 

- Be om noe 

- Gi/ta i dialog 

- Kommentere og gi respons 

- Vente på tur 

- Kan bruke spørreord 

 

Barnet snakker i fullstendige setninger 

Bruke språket bevisst for å påvirke andre 

Formidle egne opplevelser til andre 

Kan navnet på noen farger og kan navnet på 

mange av kroppsdelene. 

Kan begreper for form, størrelse og 

plassering 

Kunne enkle sanger, rim og regler 

Kjenne sin egen bokstav 

Få erfaring med tallsymboler 

Vise interesse for skriving 

Kan følge med i høytlesing 

Kan finne fram bøker på egen hånd 

Kan foretelle ut fra bilder 

Snakke mye med baret 

Sett ord på det barnet ser og opplever 

Stimuler barnet til å fortelle selv og beskrive 

f.eks ved å stille ledende spørsmål. 

Vær tålmodig og vis en støttende holdning 

til barnet når det skal uttrykke seg 

Bruk barnets nav og snakk direkte til 

barnet 

Tilrettelegging for rollelek 

Dramatisering 

Spill enkel spill 
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ALLE MED 3 - 4 år 
 

LEK Trivsel Hverdagsaktivitet Sansing/motorikk Språk 

 

Sosio/emosjonell 

Leker med andre 

barn 

 

Tar initiativ til 

alenelek 

 

Blir  værende i 

leken 

Bruker lokaler og 

leker allsidig 

 

Blir tatt kontakt 

med av andre barn 

 

Finner trygghet i 

nye situasjoner 

Spiser og drikker alene ved 

måltidet 

 

Er tørr, sier fra om behov 

for å gå på do 

 

Deltar i 

samlingsstunder/aktiviteter 

Bruker alle 

grunnbevegelsene 

f.eks rulle og krabbe 

 

Imitere 

kroppsbevegelser 

 

Legger enkle 

puslespill  

Uttalen er forståelig 

for ukjente 

 

Forstår noen 

fargenavn, f. eks 

kan du gi meg den 

gule brikken 

 

Gjengir deler av 

kjente rim/regler og 

sanger 

Tar kontakt med 

andre 

 

Mestrer turtaking 

f.eks vente i 

lekesituasjoner og 

enkle spill 

 

Viser empati f.eks 

trøster noen som 

gråter 

 

 

ALLE MED 4 - 5 år 
 

LEK Trivsel Hverdagsaktivitet Sansing/motorikk Språk 

 

Sosio/emosjonell 

Deltar i 

konstruksjonslek 

 

Aktiv i rollelek 

 

Deltar i regellek 

 

 

Er ikke avhengig 

av voksne i leken 

 

Har knyttet 

vennskapsbånd 

 

Tør å prøve nye 

ting, takler 

utfordringer 

Takler overganger 

fra en aktivitet til en 

annen 

 

Har kunnskap om 

seg selv 

 

Er selvstendig i av- 

og påkledning 

Viser utholdenhet i 

grovmotoriske 

aktiviteter  

 

Tegner 

"hodefoting" 

 

Kaster og tar i mot 

stor ball 

 

 

Foreteller en historie med 

en viss sammenheng 

 

Uttaler rette 

konsonantsammensetninger 

 

Viser begynnende interesse 

for lekelesing og leke- 

skriving 

 

Samarbeider med 

andre barn 

 

Har en viss 

selvkontroll, viser 

følelser uten at det 

går ut over andre 

 

Deltar i leker som 

sisten og gjemsel 
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Rammeplanen 

Hovedområde: Kommunikasjon, språk og tekst 

Aldersgruppe 5 - 6 år 

 

Mål 5 - 6 år Vektlegges fra de voksne Obligatoriske tiltak 
Få bli med i andres lek 

Si ogd morgen og takk for i dag og god helg 

Si pene ord til andre 

Være oppfinnsom i  lek 

Be om unnskyldning 

Være stille når andre snakker 

Sette ord på egne følelser som redd, sint, 

glad, trist, og overrasket 

Snakke og ta ordet i samlingsstunden 

Be voksne om hjelp 

Si takk 

Bruke fordi setninger 

Fortelle en historie med sammenheng 

Sortere i kategorier Begreper. lengst, 

kortest, størst, minst, høyest, lavest, 

begynne, slutte, foran, ved siden av mellom 

og bak 

Beskrive hvordan noe ser ut/er 

 

 

 

Kan rime på egen hånd også "tulleord" 

Kan klappe en og to stavelses ord 

Regler i talekor og 2 - 3 korte regler 

Kan delta i  sang og regelleker 

Kan finne første lyd og eller annen lyd i ord 

Kan noen bokstaver og trenger ikke være i 

rett rekkefølge 

Kan gjenfortelle hovedtrekk i handling 

Barnesamtaler og systematisk observasjon 

gjennomføres høst og vår 

Fokuser på sosiale ferdigheter og bruk av 

språket i hverdagslivet i barnehagen 

Begrepstrening form og funksjon 

(Egen liste) 

kategorisering 

Språksprell, systematisk og 

sammenhengende gjennomføring av alle fire 

områder 

Skriveaktiviteter på PC 

Sang og regellek 

Daglig høytlesning 

Introduksjon av fortsettelsesbok 

Tekstskaping 

Lage historier, tekst til bilder, etter 

opplevelser 
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ALLE MED 5 - 6 år 
 

LEK Trivsel Hverdagsaktivitet Sansing/motorikk Språk 

 

Sosio/emosjonell 

Lar seg rive med i 

rollelek, viser glede, 

spøker og har det 

moro 

 

Leker mer avansert 

konstruksjonslek 

med innslag fra 

virkeligheten 

 

Mer selvstendig i 

regellek, mestrer 

enkle spill og leker, 

med mindre 

voksenstøtte enn før 

 

 

 

 

Viser trygghet i 

barnehagens 

daglige 

utfordringer 

 

Tør å protestere, 

argumentere og 

hevde egne 

synspunkt 

 

Tar initiativ til 

aktivitet og 

samspill, er en 

positiv faktor i 

gruppa 

Tar imot ekle 

ansvarsoppgaver 

f.eks å hjelpe de små 

med noe 

 

Innretter seg etter 

barnehagens 

ordensrutiner 

 

Klarer å kjede seg i 

perioder, tåler å 

"drive" litt uten å 

bli aktivisert av 

voksen 

Tegner og 

fargelegger med 

voksent  blyantgrep 

 

Mestrer å 

ballansere på en fot 

eller  hinke 

 

Klipper etter en 

strek 

Mestrer hverdagsspråk 

med vanlig og rett 

setningsstruktur, småord 

og bøyninger 

 

Forstår kollektive 

beskjeder 

 

Bruker rimord, tøyser og 

leker med språket 

Viser akseptable 

følelsesuttrykk i 

forhold til sinne, 

engstelse og 

frustrasjon 

 

Er initiativrik og 

sosialt aktiv, uten å 

opptre som 

"verdensmester" 

eller trykke andre 

barn ned 

 

Tar kontakt med 

andre barn på en 

positiv måte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


