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Innledning 
 
”Å være klar for skolelivet må sees i sammenheng med barnets 

omgivelser, familien, de jevnaldrende, barnehagen og lærerne i skolen.” 
(Fra eldst til yngst. Veileder Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. 

Kunnskapsdepartementet 2008) 

 

Sakshaug skole har fått tildelt prosjektmidler fra Utdanningsdirektoratet 
for å drifte prosjektet ”Tidlig intervensjon forankret i evidensbaserte tiltak 

i en lærende organisasjon.” Prosjektmidlene er gitt i forbindelse med 
direktoratets satsning under paraplyen ”Kunnskapsløftet – fra ord til 

handling.” Prosjektet er et samarbeid med Sakshaug barnehage.  
Se: vedlegg nr. 1: ” Kunnskapsløftet – fra ord til handling” 

 
Prosjektet har visjon, hovedmål og delmål.  

 
Prosjektets visjon er at barn og elever i Inderøy kommune skal oppleve 

mestring og utvikle en positiv selvforståelse i forhold til lesing.  
 

Det pedagogisk hovedmål er gjennom tidlig intervensjon å minimere 
behovet for spesialundervisning på grunn av lesevansker i Inderøy 

kommune. Organisatorisk skal refleksjon og fokus på kunnskap bidra til 

oppfyllelse av det pedagogiske hovedmålet.  
 

Pedagogiske delmål er at alle elever innen 3 år skal være over kritisk 
grense på Nasjonale Prøver i lesing, med unntak av elever som har store 

tilretteleggingsbehov og egen IOP. Elevene skal bli funksjonelle lesere, for 
å kunne fungere i et livslangt læringsløp. Videre skal skolestartere være 

godt forberedt til begynneropplæringen i lesing. For å nå målene er 
organisatoriske delmål at foreldrene skal involveres i leseopplæringen og 

at viktigheten av foreldreengasjement i opplæringen må synliggjøres og 
poengteres. Barnehagen skal vektlegge leseforberedende og 

lesestimulerende arbeid. 
 

For å nå det pedagogiske hovedmål var det bl.a. viktig å utvikle en plan 
for et forpliktende samarbeid mellom Sakshaug barnehage og Sakshaug 

skole når det gjelder begynneropplæringen i lesing. Dette er basert på 

kunnskapen om viktigheten av barns tidlige språkutvikling og dens 
betydning for lese- og skriveopplæring i skolen. Det er svært viktig at det 

allerede i barnehagen, før barna er 3 år, drives aktiv stimulering av barns 
språk. Forskning og erfaring påpeker betydningen av tidlig intervensjon 

for å hindre uønsket leseutvikling. Dette arbeidet må barnehage og skole 
derfor være sammen om.  

 
Å lese og skrive er en forlengelse av allerede påbegynt språklig utvikling.  

Barnet må stimuleres på flere områder samtidig: Ordforråd, begrep, uttale 
samt støtte av språkbrukskompetansen. Det vil si hva man snakker om, 

når og med hvem. 
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Vi har kunnskap om at språkutvikling også handler om arv og 

miljøbetingelser. Språklig utvikling skjer parallelt med annen utvikling 
som motorisk, sosial og mental modning. Å gi barnet varierte erfaringer er 

derfor gunstig med tanke på å utvikle et godt språk.   
 

 

I denne planen for samarbeid mellom Sakshaug barnehage og Sakshaug 
skole om begynneropplæringen i lesing, er det lagt inn gjensidig 

forpliktende tiltak for å sikre et godt samarbeid mellom barnehage og 
skole når det gjelder å lage gode sammenhenger og en best mulig 

overgang fra barnehage til skole for det enkelte barn.  
 

Det ble høsten 2008 utnevnt en arbeidsgruppe med mandat å lage en plan 
for samarbeid mellom Sakshaug barnehage og Sakshaug skole med fokus 

på leseopplæring. Delprosjektlederne Margareth Halle og Ingrid Kvåle har 
ledet arbeidet. 

 
Arbeidsgruppa har bestått av følgende: 

Ingrid Kvåle, delprosjektleder, Sakshaug barnehage 
Margareth Halle, delprosjektleder, Sakshaug skole  

Ingrid Stai Skjesol, FAU-leder, Sakshaug skole 

Tor G. Nilsen, SAU-leder, Sakshaug barnehage 
Helge Løge, enhetsleder/styrer Sakshaug barnehage 

Anne Kristensen, ass.styrer, Sakshaug barnehage 
Stig Ove Skjelstad, enhetsleder/ rektor/ prosjektleder, Sakshaug skole 

Eirik Aunan, undervisningsinspektør, Sakshaug skole 
 

Under arbeidets gang så arbeidsgruppa snart at det inn i 
samarbeidsplanen var fornuftig å ta inn tiltak for et videre samarbeid 

mellom barnehagen og skolen for å få til gode sammenhenger når det 
gjelder overgangen fra barnehage til skole generelt. Prosjektets 

styringsgruppe gav sin tilslutning til dette. 
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Plan for overgang Sakshaug barnehage og 

Sakshaug skole. 

 
 
NÅR HVA HVEM ANSVAR 

August/ 

september 

Utveksling av kunnskap for å øke 

forståelsen om barnehagens - og 

skolens pedagogikk/metodikk. 

Personalet ved skole 

og barnehage. 

Styrer i 

barnehagen 

og rektor ved 

skolen. 

September Danne førskolegruppe i 

barnehagen. 

Skolestartere. Ped.ledere i 

barnehage. 

September Besøke 1.trinnet på skolen. 

Ivareta relasjoner. 

Ansatte i barnehagen. Ped.ledere i 

barnehagen. 

September Informere foreldre om 

betydningen av lese- og skrive 

forberedende og stimulerende 

aktiviteter i barnehagen.  

Foreldrene til alle 

barna i barnehagen. 

Ped.ledere. 

Oktober Alle skolestartere i Sakshaug 

krets møtes. 

Skolestartere. Ped ledere i 

barnehagen. 

November Iverksette aktivitetsplan slik at 

skolestartere skal bli kjent med 

skolen og SFO. 

Personalet i barnehage og skole 

gjør seg kjent med hverandres 

praksisarena for å forstå skole-

starterens behov for tilpasning 

og utvikling. 

Skolestartere. SFO-leder, 

Ped ledere og 

1 tr. lærere. 

November Barnehagen, med skolestarterne, 

besøker 1.trinnet på skolen. 

Ansatte i barnehagen. Ped.ledere i 

barnehagen. 

Februar Innskriving Skolestartere med 

foreldre. 

Fadderne på høstens 

6. trinn. 

Rektor, 

inspektør og 

høstens 1.og 

6.tr.lærere. 

Februar/ 

mars 

Møte om barnehagens 

forberedende leseopplæring og 

om leseopplæringen i skolen. 

Foreldrene til 

skolestartere. 

 

Ped.ledere, 

1.tr. lærere 

og SFO leder. 

Mai Kunnskapsutveksling mellom 

skole, SFO og barnehage. 

Enkeltbarn 

Ped.ledere, lærere og 

foreldre. 

Ped.ledere, 

nye 1.trinns 

lærer og SFO 

leder. 

Mai Førskoledag på skolen Skolestarter, ansatte i 

barnehagen. Faddere. 

Høstens  

1.og 5. trinns 

lærere. 

Juni Foreldremøte på skolen.Relevant 

informasjon om skole og SFO. 

”God skolestart” 

Foreldre til 

skolestartere. 

Høstens 1. 

trinns lærere. 

Februar- 

August. 

 

Videreføres. 

 

Fadderordning som skal hjelpe 

barnet med å bli kjent og trygg 

på skolen, og å etablere og 

videreutvikle nye vennskap. 

Vår: skolestartere og 

elever 5.trinnet. 

Høst: Elever ved 1. og 

6. trinn. 

Vår: 

ped.ledere og 

5.tr.lærere. 

Høst: 1. og 6 

trinns lærere. 
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Styringsdokumenter og rammebetingelser. 
Å stimulere lysten til å lære bør være et felles mål for barnehage og skole 
for å oppnå mestring hos barnet. 

Det er viktig å ha en felles faglig strategi på hvordan vi på en best mulig 
måte kan ivareta det enkelte barnet i overgangen fra barnehage til skole. 

Både barnehagen og skolen har ansvar for god overgang. Innholdet i 
læreplaner og det praktisk-metodiske arbeidet i barnehage og skole har 

nærmet seg hverandre i mange land de senere årene. 
Studier viser at de beste læringsresultatene oppnås når kognitive og 

emosjonelle læringsprosesser går parallelt.  
Dette går godt sammen med barnehagens sosialpedagogiske tradisjon 

som vektlegger lek, sosiale ferdigheter og en helhetlig forståelse av 

læring. Å skape gode og sammenhengende læringsløp er ikke 
ensbetydende med at barnehagen skal preges av skoleforberedende 

innhold i betydningen av økt fokus på kunnskaps- og ferdighetsmål. 
 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 
Kommunikasjon, språk og tekst. 

Tidlig og god språkstimulering skal være en viktig del av barnehagens 
innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke 

et budskap og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale 
og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig 

språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. 
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. Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet 

til kommunikasjon, språk og tekst. 

 

Læreplanverket for Kunnskapsløftet.  
Læreplan i norsk. Formål med faget. 
Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, 

dannelse og identitetsutvikling. 
Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid med egne tekster og i 

møte med andre, innlemmes barn og unge i kultur og samfunnsliv. 

Norskfaget åpner en arena der barna får anledning til å finne sine egne 
stemmer, ytre seg, bli hørt og få svar. Slik representerer faget en 

demokratisk offentlighet som ruster til deltakelse i samfunnsliv og 
arbeidsliv. Mer enn noen gang krever samfunnet mennesker som mestrer 

språk og et stort mangfold av tekster. Norskfaget skal legge til rette for 
utvikling av den enkelte elevs språk- og tekstkompetanse ut fra elevens 

evner og forutsetninger. Lese- og skrivekompetanse er både et mål i seg 
selv og et nødvendig grunnlag for læring og forståelse i alle fag på alle 

trinn. 
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Prosessmål i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver 

og kompetansemål i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. 
At barnehage og skole kjenner til hverandres målformuleringer bidrar til 

utdypet forståelse av hverandres mandat og oppgaver. 
I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er det formulert 

prosessmål. Prosessmålene beskriver hvordan barnehagen skal bidra til å 
gi barna opplevelser og erfaringer, og hvordan personalet må arbeide for 

å nå disse målene. Rammeplanen inneholder ikke mål for hva barn skal 
mestre eller kunne når de forlater barnehagen. 

Læreplanene for fag i Læreplanverket for Kunnskapsløftet inneholder 
kompetansemål som angir hva det enkelte barnet skal kunne etter endt 

opplæring på ulike trinn.  
 

Man trenger ikke å være like for å samarbeide. Personalet i barnehage og 
skole må sammen få innblikk i det pedagogiske arbeidet både i 

barnehagen og på skolen. På sikt er det et mål at personalet skal 
hospitere hos hverandre for å nyttiggjøre seg hverandres pedagogiske 

kunnskap og praksis. 
Samtidig med økt kunnskap om hverandres pedagogikk er det også viktig 

å avklare barnehagens og skolens rolle. Det er sammenheng mellom 
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, og skolens 

Læreplanverk for Kunnskapsløftet både når det gjelder felles 
tankegods/ideologi, synet på læring og fagområder. 

Se: Vedlegg nr. 2.:” Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver.” Notat ved Finn Madsen, kommunalsjef 

oppvekst Inderøy kommune. 
 

 

 



 8 

Foreldrene skal delta. 
Foreldre opplever at det er stor forskjell på å samarbeide med personalet i 
barnehage og skole. I barnehagen har man daglig uformell kontakt ved 

levering og henting. I skolen kan kontakten bli begrenset til 
foreldremøter, konferansetimer og avslutninger. 

Både barnehagen og skolen har som oppgave å bidra til god 

kommunikasjon, slik at foreldre blir aktive, støttende og positive 
samarbeidspartnere. 

Foreldre må få informasjon om barnehagen, skolen og SFO. De må også 
få kjennskap til hva vi mener med barns medvirkning og samarbeid. Både 

barnehage, skole og SFO må videre lytte til foreldrenes forventninger.  
Når man åpner for at informasjonen er gjensidig, og foreldre opplever å 

bli tatt på alvor, skaper det en trygg atmosfære. Dette gir igjen rom for at 
foreldre tør å komme med sine spørsmål og forslag. Det er viktig at 

foreldre får god informasjon om juridiske, praktiske, strukturelle og 
innholdsmessige sider ved skolen. Dette gjelder særlig dersom det er 

første gang de har barn i skolen. 
Det skal holdes et foreldremøte i barnehagen hvor alle foreldrene blir 

informert om hva vi legger i begrepsinnlæring. Skolen avklarer hva de 
forventer at både barnehagen og foreldrene kan bidra med for å forberede 
barna best mulig på lese- og skriveopplæringen. 

 

Barnehagebarn bør bli kjent med skole og 
skolefritidsordning (SFO). 
Erfaring viser at det har stor betydning for barns trygghet at de har rukket 
å bli litt kjent med skolen og SFO før skolestart. I denne prosessen er det 

også viktig at skolen og SFO gir uttrykk for sine forventninger til de nye 
skolestarterne. 

Dialog mellom ansatte i barnehage, skole og SFO er derfor viktig. Likeså 
informasjon og dialog med foresatte. Mer kunnskap og innsikt om det 

enkelte barnet, og mer kunnskap hos de voksne sikrer en god språklig 
utvikling hos barn. Dette krever god faglig kunnskap om utvikling av 

språk hos barn.  
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Utvikling av språk hos barn. 
Språk er alle former for kommunikasjon hvor tanker og følelser er 
symbolisert for å uttrykke en mening. Det er tre måter å bruke språket på 

og som må stimuleres og aktiveres for at barnet skal utvikle et godt 
språk. 

Kommunikasjon som er en direkte overføring av meningsfylt informasjon 

mellom mennesker. 
Tale er en form for å uttrykke språket. Måten vi artikulerer lyder og ord på 

for å overbringe tanker. 
Begrep er en indre bevissthet om et emne eller en gjenstand som ikke er 

til stede. 
 

Språkutviklingen er vevet sammen med utviklingen på andre områder. 
Den ser ikke ut til å la seg undertrykke under ”normale” omstendigheter, 

og er en spesialisert ferdighet som tilegnes uten formell læring. 
Språkutviklingen ser ut til å følge en bestemt rekkefølge uansett normal 

eller sen utvikling, og er et komplisert samspill mellom biologiske, sosiale, 
og miljømessige forhold. Kvaliteten på den språklige stimulansen spiller 

stor rolle for hvor godt språk barnet utvikler. 
 

Samtidig er språkutviklingen en aktiv, kreativ prosess hvor barnet 

gjennom samspill med andre i meningsfulle situasjoner sakte, men sikkert 
bygger opp språket sitt. 

Inadekvat artikulasjonsutvikling defineres ikke som kritisk de 3 første 
leveårene. Språkforståelsen må være god i 2 års alder ved normal, god 

språkutvikling.  
Allerede ved 4 års alder har barnet etablert en språklig plattform. 

Barn lærer normalt 9 nye ord pr. dag fra de er 1 ½ år til de er 6 år gamle. 
Se: Vedlegg nr. 3. ”Skjema om barns språkutvikling og skriving” 

utarbeidet av Erna Horn.  
Vedlegg nr. 4. ”Ulike teorier om barns språkutvikling.” 
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For å fremme kunnskap og forståelse om viktigheten av en god 
språkutvikling, og et godt språkstimulerende miljø for barn helt ned til 

spedbarnsalder, brukes illustrasjonen nedenfor: Tremetaforen. 
Røttene på treet symboliserer forutsetningene for språkutvikling. 

Stammen viser til språkforståelse, utvikling av ordforråd, barnets evne til 
å uttrykke seg, samt tilegnelse og bruk av strukturer som grammatikk. 

Grenene og bladene på treet symboliserer tale, språklig bevissthet, lesing 

og skriving. 
 

 

 
 
TREMETAFOREN: 

Erna Horn, Institutt for spesialpedagogikk, UIO m.fl. 
 

 
TREMETAFOREN: 

Erna Horn, Institutt for spesialpedagogikk, UIO m.fl. 
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Vedlegg nr. 1 
 

                     INDERØY KOMMUNE 

                   Sakshaug skole 

              Vennav. 59  
      7670 INDERØY   

 

 

KUNNSKAPSLØFTET  -  FRA ORD TIL HANDLING 
 
PROSJEKT UDIR 08/500 INDERØY KOMMUNE:  

”Tidlig intervensjon forankret i evidensbaserte tiltak i en lærende 
organisasjon” 

 
SAKSHAUG SKOLE I SAMARBEID MED SAKSHAUG BARNEHAGE 

 
Visjon og mål 

Visjon:       
Barn og elever i Inderøy kommune skal oppleve mestring og utvikle en 

positiv selvforståelse i forhold til lesing.   
Pedagogisk hovedmål: 

Gjennom tidlig intervensjon minimere behovet for spesialundervisning på grunn 
av lesevansker i Inderøy kommune.       

Organisatorisk hovedmål:  
Refleksjon og fokus på kunnskap skal bidra til oppfyllelse av det pedagogiske 
hovedmål: 

 
Pedagogiske delmål 

Skole : 
P1 Alle elever skal innen 3 år være over kritisk grense på Nasjonale Prøver i 

lesing, med unntak av elever som har store tilretteleggingsbehov og egen IOP. 
P2 Elevene skal bli funksjonelle lesere, for å kunne fungere i et livslangt 
læringsløp. 

Barnehage: 
P3 Skolestartere skal være godt forberedt til begynneropplæringen i lesing 
 

Organisatoriske delmål: 
Skole: 

O1 Utvikle en evidensbasert pedagogisk praksis med utgangspunkt i  refleksjon 
og kunnskapsdeling. 

O2 Utvikle et kvalitetssikringssystem som sikrer at alle elever med svak faglig 
progresjon i lesing blir identifisert. 
O3 Elevene skal oppleve et godt læringsmiljø preget av trygghet, mestring og 

gode relasjoner. 
O4 Foreldrene skal involveres i leseopplæringen.  

O5 Viktigheten av foreldreengasjement i opplæringen må  synliggjøres og 
poengteres. 
O6 Skoleleder styrker kvalitetsarbeidet ved skolen 

Barnehage: 
O7 Vektlegge leseforberedende og lesestimulerende arbeid. 



 12 

 

Vedlegg nr 2. 

 

LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 
RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG 

OPPGAVER 
Notat ved Kommunalsjef Finn Madsen. Inderøy kommune. 

Felles tankegods 

 
Læreplanen Rammeplanen 

Den viktigste av alle pedagogiske 
oppgaver er å formidle til barn og 

unge at de er i stadig utvikling, slik 
at de får tiltro til egne evner 

Barnehagen skal gi barn troen på 
seg selv og andre 

Barns nysgjerrighet er en 
naturkraft. De er fulle av lærelyst, 

men også av uvitenhet og 

usikkerhet 
 

Barnehagen skal støtte barns 
nysgjerrighet, kreativitet og 

vitebegjær og gi utfordringer med 

utgangspunkt i barnets interesser, 
kunnskaper og ferdigheter  

(Bhl. § 2) 

Opplæringen skal bidra til utvikling 

av sosial tilhørighet og mestring av 
ulike roller i samfunns- og 

arbeidslivet og i fritiden 
 

Barnehagen skal formidle verdier 

og kultur, gi rom for barns egen 
kulturskaping og bidra til at alle 

barn får oppleve glede og mestring 
i et sosialt og kulturelt fellesskap 

(Bhl. § 2) 

Elevmedvirkning innebærer 
deltakelse i beslutninger som 

gjelder egen og gruppens læring…. 
Elevene skal kunne delta i 

planlegging, gjennomføring og 
vurdering av opplæringen … 

Barn i barnehagen har rett til å gi 
uttrykk for sitt syn på barnehagens 

daglige virksomhet. Barn skal 
jevnlig få mulighet til aktiv 

deltakelse i planlegging og 
vurdering av barnehagens 

virksomhet. (Bhl. § 2) 

Opplæringen må tilføre holdninger 
som kan vare livet ut, og legge 

grunnlaget for de nye ferdigheter 
som trengs når samfunnet endres 

raskt 
 

Barnehagen skal støtte barns 
nysgjerrighet, vitebegjær og 

lærelyst og bidra til et godt 
grunnlag for livslang læring 
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Læring 
 

Læreplanen Rammeplanen 

I opplæringen må kunnskap utgjøre 
et gjennomtenkt utvalg som 

presenteres med progresjon, slik at 
det gir oversikt og skaper 

sammenheng 
 

Fagområdene er i stor grad de 
samme som barn senere møter i 

skolen. Gode opplevelser, erfaringer 
og læring innefor disse områdene i 

barnehagene vil kunne gi barn et 
positivt forhold til fagene og 

motivasjon til å lære mer 

Skolen som læringsmiljø strekker 
seg ut over den formelle 

opplæringen og forholdet mellom 
elev og lærer 

Det er ikke hensiktsmessig å trekke 
et klart skille mellom formelle og 

uformelle læringssituasjoner. Begge 
har en pedagogisk hensikt 

Kompetansemål, hva eleven skal 
kunne/beherske/gjøre rede for 

 

Gjennom arbeid med (tittelen på 
hvert av de 7 fagområdene) skal 

barnehagen bidra til at barna… 

 

 

Fagområder 
 

Læreplanen Rammeplanen 

Læreplan i norsk 
 

Kommunikasjon, språk og tekst 
 

Læreplan i mat og helse 
Læreplan i kroppsøving 

 

Kropp, bevegelse og helse  

Læreplan i kunst og håndverk 
Læreplan i musikk 

 

Kunst, kultur og kreativitet 

Læreplan i naturfag Natur, miljø og teknikk 

 

Læreplan i kristendoms-, religions- 
og livssynskunnskap 

 

Etikk, religion og filosofi 

Læreplan i samfunnsfag 

 

Nærmiljø og samfunn 

Læreplan i matematikk  Antall, rom og form 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 14 

Vedlegg nr 3. 
Veiledning – språkprosjekt 04. 09.2006. 

Faktaramme. 
Ved Erna Horn 

 

Alder Språkforståelse Språkproduksjon 
9 – 6 mnd.  

Barnet reagerer rytmisk på tale. Aktivt med i 
samspillet, ser, lytter og ” snakker. 

 

Fysiologisk gråt. 
Kurring. 

6 – 12 mnd.  
Mental representasjon av objekt eller handling. 
Situasjonsavhengig forståelse. 

Forstår enkelte ord og gir respons på eget 
navn. 

Babling med gjentatte 
konsonant- vokal serier; ba-
ba. 

Kommunikativ intensjon, 
peking. 

Lydproduksjon med 
intonasjon.  
Det første lille ”ord” 

1 – 11/2 år  
Peker på kroppsdeler på oppfordring. 

Interesse for bøker. 
Forstår enkle oppfordringer sammen med 
kroppsspråk. 
 

Situasjonsavhengig ett- 
ordsytringer. 

Mestrer flere språklyder. 
Begynner å imitere enkle ord. 

1 ½ - 2 år  
Rask tilegnelse av nye ord. 

Følger enkle oppfordringer knyttet til 
situasjonen (kan jeg få bilen) 

Lytter til lesing og peker på bilder 
Forstår enkle verb. 
 

 
To - ords ytringer 

Kommunikativt språk 
Spør etter navn på gjenstander 

2 åringer kan bruke aktivt 20 – 
50 ord 

2 – 3 år  
Interesse for rim og regler 
Liker å bli lest for 

Deltar i sanglek, rim og regler 
Bruker spørreordet ”hva” 
Bruker personlige pronomen 
og enkelte preposisjoner som 
”i” og ”på” 
3 åringer kan aktivt bruke ca 
1000 ord. 

3 – 4 år  
Forstår spørsmål knyttet til daglige erfaringer 
Forstår enkle sammenhenger (hva gjør du når 
du er sulten?) 

Forstår grunnleggende farge-, form-, 
størrelsesord og meningsmotsetninger 

Forstår nektende setninger 

Situasjonsavhengig språk 
Kan være i dialog over tid 
Leker og tøyser med språket 
Uttrykker ideer, ønsker og 

følelser 
Har ordbøyning  

Språket har betydning i leken 
4 – åringer kan bruke aktivt 
ca. 2000 ord 

4 – 5 år  
Følger kompliserte oppfordringer 

Forstår gradbøyning av en del adjektiv 
Kan klassifisere begrep (mat, dyr) 
Kan forklare ord (hva er en bil, sove) 

Mestrer motsetninger(stor-
liten) 

Har enkle tidsbegreper 
Kan fortelle om egne erfaringer 
i nåtid og fortid på en 
forståelig måte 
Kan rime på egen hånd 
5 åringene kan bruke aktivt ca 
4000 ord 

6 – 8 år  

Forstår abstrakt språk 
Følger komplekse instruksjoner 
Forstår dobbeltheter(gåter, vitser) 

Samtaler på en ganske 

”voksen” måte 
Velutviklede tids- og mengde 
begreper 
Utvikling av skriftspråk 
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Vedlegg nr. 4. 

 
 

Ulike teorier om barns språktilegnelse 
 
1950: Skinner: Språk læres ved hjelp av betinging. Barnets språk var i 
seg selv ikke noe verdifullt, men en mangelfull utgave av voksenspråket. 

 
1960: Chomsky: Barn er født med en iboende evne til å lære språket 

som var en biologisk styrt prosess, men barn måtte stimuleres. 
 

1970: Bloom & Lahey: Oppmerksomheten ble rettet mot barns ønske 
om å formidle mening. De uttrykker mening lenge før de vet noe om 

setningsoppbygning. Etter hvert blir språket det viktigste redskap for å 
støtte tenkning, hukommelse og læring. 

 
1980: Vygotsky: Påpeker betydningen av det sosiale samspillet. Barn 

utnytter det språket de møter og tilpasser det egne kognitive og sosiale 
forutsetninger. 
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Kilder: 
 
 

Veileder: Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom 
barnehage og skole. Kunnskapsdepartementet.2008. 

 
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.2006. 

 
Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Kunnskapsdepartementet.2006. 

 
St. meld nr 16…og ingen stod igjen. Tidlig innsats for livslang 

læring.2006-2007. 
 

Foredrag og foiler fra Erna Horn, Institutt for Spesialpedagogikk.U.I.O 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


