
LESEGLEDE OG SPRÅKSTIMULERING 

Fagområdet kommunikasjon, språk og tekst. 

«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 på» (kapittel 2.5 Språklig kompetanse, Rammeplanen) 

Videre står det: kapittel 3.1. Kommunikasjon, språk og tekst: «Tidlig og god språkstimulering 

er 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 verbal og nonverbal 

kommunikasjon er viktig for å utvikle et godt muntlig språk».  

Mål fra rammeplanen innenfor dette fagområdet: 

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna: 

 Lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med 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 nyskapning 

 Lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og 

bokstaver. 

 Blir kjent med bøker, sanger, media m.m. 

Viktige faktorer er:  

 Kunnskap om barn og språk  

 Sensitivitet overfor det enkelte barns behov, initiativ og fokus  

 Bevissthet om sin rolle som språklig forbilde, formidler og veileder for barn i deres 

språktilegnelse  

 

«Fag- og kulturformidlingen i barnehagen spiller en viktig rolle for språkutviklingen. 

Rike erfaringer med fortelling, høytlesning, sang og regler kommer språkutviklingen til 

gode. Ikke alle barn får nok slike erfaringer i hjemmemiljøet. Barnehagen skal gi alle 

barn slike erfaringer» 

 

 

MÅL OG TILTAK I BARNEHAGEN:  

Hovedmål:  
-Barna skal få oppleve glede ved å leke med og undre seg over språket gjennom dialog, 

samtale, regler, vitser og fortellinger.  

-Barna skal få kjennskap til lekeskriving og derigjennom få innsikt i sammenhengen mellom 

skrifttegn og tale.  



-Barna skal tilegne seg erfaringer om riktig bruk av språket gjennom samtaler, bøker, rim, 

regler, sanger og dramatisering.  

-Barna skal sammen med voksne lære seg å lytte, iakta, resonnere, formidle egne meninger, 

gjøre seg forstått og stimuleres til kreativ tenkning, fantasi og nysgjerrighet. 

Arbeidsmål Tiltak 

-Voksne skal gjennomgående sikre 

samtaler/dialoger i frilek, bord aktiviteter, 

stell og av- og påkledning. 

-Voksne trekker barna med i 

hverdagssamtaler. 

 

Voksne bruker åpne spørsmål som:  

-Det hørtes spennende ut, fortell mer  

 

Voksne sikrer utvidelse av barns ytringer:  

-Barnet får bekreftelse på at budskapet er 

forstått  

 

Voksne omarbeider barns ytringer:  

-Barnet vises alternative måter å uttrykke en 

mening på  

 

 

-Voksne skal hjelpe barnet til å bygge opp et 

rikt repertoar av begreper, både i bredde og 

dybde. 

 

 

 

-Utnytte hverdagssituasjonene til å sette ord 

på ting rundt barnet.(benevne klær, matvarer, 

kroppsdeler, over/under begreper. osv.). 

-Bruke konkreter i samlinger. 

-Snakke om /forklare vanskelige ord i bøker 

som leses.  

-La barna ta i bruk alle sanser for å bygge 

opp begrepsapparatet.  

 

-Barna skal få lytte til eventyr, fortellinger, 

sanger, rim og regler. Bruke de samme 

sangene/rimene/reglene så ofte at barna kan 

bruke dem på egen hånd.  

-Barna skal oppfordres til å leke med lyder 

og rime 

-Barna skal få låne egne bøker på biblioteket, 

i tillegg til at vi har bokdag i barnehagen. 

 

-Daglig, aktiv bruk av sang, rim og regler 

(månedens/periodens sang/regle og 

eventyr/fortelling).  

-Felles samling siste torsdagen hver måned 

(forskjellige grupper ansvarlige). 

-Tilgjengelige bøker. 

-Høytlesning/lese selv. Evnt. Lesegruppe. 

-Voksne må ta seg tid til å undre seg med 

barna i bøkene. 

-Eventyr/dramatisering. 

-La barna fortelle om egne opplevelser.  

-Barna kan ta med yndlingsboken sin i 

barnehagen. 

-Barna skal oppmuntres til lekeskriving og 

annen eksperimentering med bokstaver.  

-Voksne skal oppfordre/hjelpe barna til å 

skrive navnet sitt på tegninger. Barna skal 

oppfordres til å ”skrive” egne fortellinger 

som den voksne noterer ved siden av.  

-Innen barnet begynner på skolen skal det 

kunne kjenne igjen og skrive navnet sitt. Det 

skal også kunne kjenne igjen noen bokstaver  

(mamma sin bokstav, Bente sin, osv. )  

Voksne sørger for nok tid og rom og opptrer 

som modeller.  

Papir, farger og blyanter skal være innen 

barnets rekkevidde.  

Leker og utstyr skal markeres både med bilde 

og skrifttegn på hyllekanter og i garderoben 



Ut fra disse målene formulerer hver avdeling sine egne, mer spesifikke mål, ut fra barnas 

alder og gruppesammensetning. 

 

Kompetansehevingstiltak:  
-Plan for språkstimulering som tema på foreldremøter og personalmøter. 

-Eksterne kurs for barnehageansatte 

De opplever glede over utforsking og lek med språket og kikke/lese i bøker. 

Kap.3.Språkstimulering i barnehagen(temahefte) 

Fem aktiviteter er særlig fruktbare for barns språkutvikling: 

1. God samtale 

2. Rim, regler, dikt og sang 

3. Fortelling og høytlesning 

4. lek 

5. Utforskning av skriftspråket.  

Hvordan bruker vi disse fem aktivitetene i Tømmerli barnehage? 

1. Personalet trekker med barna i hverdagssamtalene. Tilrettelegger for gode samtaler 

mellom voksne og barn i dagens rutiner og aktiviteter. Snakke om tanker og følelser. 

Bruke åpne spørsmål og tilpasse samtalene til barnas alder og språklige nivå. Utvide 

barnas språk, vise at man har forstått hva barnet mener. Dette krever kjennskap til 

hvert enkelt barn, alle barna er forskjellige og tilretteleggingen må være individuelt 

tilpasset.  

2. «Bruk av rim, regler og sanger er positivt for språkutviklingen for alle barn, også fordi 

man gjerne bruker de samme tekstene om og om igjen. På småbarnsavdelinger kan 

barn være med å synge lange, fortellende sanger før dekan lage fullstendige setninger 

eller fortelle noe selv» «Rim  og regler likestiller barn i glede over ord, rytme og 

bevegelse- alle kan være med»(Språk som sanseopplevelse og musisk fenomen, 

temahefte. Kap.3.2). 

-Barna skal møte undrende voksne som 

stiller spørsmål og har tid til å vente på svar.  

-Oppfordre barna til å snakke om det de 

tenker og føler. 

- Tilrettelegge for gode samtaler mellom 

voksne og barn. 

 

-Den voksene skal ta barnets perspektiv og 

sette ord på det barnet gjør, det barnet ser på, 

tenker, osv. 

-Gi barna tid og rom til å få uttrykke seg. 

-Tilpasse samtalen til barnas alder og 

språklige nivå. 

-Tidlig registrering av språk Vi bruker «alle med» som kartlegging av 

barna vi føler må kartlegges, TRAS hvis det 

omhandler språket. Foreldrene skal 

godkjenne før en eventuell kartlegging 

starter. 

Gruppe/individ tilpasning ved andre vansker. 

SATS brukes på Veslefrikk. 



3. Personalet bruker fortellinger og høytlesning ukentlig. Barna skal få mulighet til å 

fortelle, samtalene er tilpasset hvert enkelt barn, den voksne støtter og utfordrer i 

samtalen. Bokdag, barna har med en favorittbok som de viser frem, noen ønsker at vi 

leser boken, andre vil fortelle hva boken handler om selv.  

4. Lek er livsutfoldelse og glede og et mål i seg selv. Samtidig er leken den viktigste 

læringsarenaen for barn- på alle livsområder. Ulike former for lek stimulerer ulike 

sider ved språkutviklingen. Derfor er det viktig at barna møter variert lek i 

barnehagen. 

Personalet deltar aktivt i leken med barna innendørs og utendørs. Personalet gir barn 

som trenger det språklig støtte i lek. Organisere ulike typer lek for å involvere ulike 

barn. 

5. Bokstaver henger oppe på hvert enkelt rom. Hver bokstav er knyttet til en figur som 

starter med den bokstaven, konkret å vise til når barna øver på skriving. Vi har små 

tavler på de to eldste gruppene som kan brukes som støtte når noe skal skrives. 

Tilgjengelighet på papir, blyanter og farger er viktig, slik at barna kan få utfolde seg 

med dette når de ønsker det selv.  

 

Viktige forutsetninger:  
Barn er disponert for språk og de er selv aktive i språktilegnelsen. Utviklingen skjer i samspill 

med andre i barnets nære omgivelser. Foreldrene er selvsagt de mest sentrale, men også andre 

voksne, og barn, blir etter hvert viktige for barnet og barnets språklige utvikling.  

For svært mange barn er barnehagen en viktig arena for språkutvikling. Vi ønsker derfor å 

være en barnehage med aktive voksne som er bevisst sin viktige rolle i barns språklige 

utvikling.  

 

Språkstimulering er å: 

 Oppleve – ikke prestere 

 Stimulere – ikke kreve 

 Leke – ikke trene 

 Prate – ikke instruere 

 Samtale – ikke korrigere 

 Oppmuntre – ikke kritisere 

 Gi barnet tillit til seg selv og egen språkkompetanse 

  

 Sørg for at foreldrene har samme fokus. 

Det viktigste langsiktige målet med språkstimuleringen er å utvikle kommunikativ 

kompetanse, slik at barna kan fungere godt i det sosiale fellesskapet og utvikle vennskap.  

Kortsiktige mål sammenfattes i det å tilrettelegge for språkstimulering ved å ta utgangspunkt i 

det enkelte barnets behov. 

 

Evaluering:  
-Planen evalueres jevnlig på avdelingsmøtene  

-Hovedevaluering av planen hver vår.  

Gjennomføring av evalueringen er pedagogisk leders ansvar. 



Pedagogiske apper innenfor språkstimulering og leseglede. (Norsk logopedlag): 

Bøker/Lytting/Begrepstrening: 

Se og si – Bok hvor vi leter etter gjenstander i store sammensatte situasjonsbilder 

Hjulene på bussen – bok, sang 

Sound Touch og Music Color – bilder med lyd 

Zoola Animals – Bilder, ord, lyd av dyr kategorisert i grupper som gårds-, safari-, skog-, 

vann,- og hunder. Mulighet til å legge inn egne foto. Også memory/puslespill finne mora til 

dyreunger og identifisere dyrelyd til rett bilde. 

BamseMix 1 - Sortere/kategorisere 

Norske første ord – Pekebok 

Bildebok for barn– Rør og hør – flere språk mulig 

Lærii puslespill 

Barnebøker som Lillesøster og Karsten og Petra (se de ulike forlagene) 

Math, age 3-5 Mattematikkbegreper og tallbegreper. Engelsk tale slik at den voksne må sette 

seg godt inni programmet først slik at denne kan gi instruksjonene når lyden skrus av. 

Lese og Lære 

Bokstavkongen – historien om hvordan lydene fikk bokstaver, tegne/skrive bokstaver, 

memory med bokstaver og figurer fra eventyrene 

Ordlek xl – bokstavlyder og sammentrekning av lyder til ord 

LesHD – Trekke sammen lyder til ord, trene bokstaver og ordlesing, finne riktig bilde til lest 

ord 

KjeksMoro – skrive med bokstavkjeks, løse lette kryssord 

Legitur – lese ord og se om det stemmer med tegning som kommer frem 

Artel Larsen/Geir Larsen: Glose stress (engelsk), Katta i sekken (begreper og lesing), 

Ordballonger (helordslesing), med mer 

Lærii – matche bilde med første bokstav, matche flagg/tall 

Skoleskrift – tastatur som sier bokstavlyden 

Mine ordbilder – trene fra 15-500 av de vanligste ord, korte og lange ord 



Affes skolevei – spill med spørsmål. Må kunne lese for å svare. 

LearnBots – grammatikk, avansert med alle bøyingsformer 

ASK/hørsel 

Tegnordboka 

Mine sirkler – for barn med asperger (statped) 

Grid Player – kommunikasjonsbok, både bilder og tekst 

Uttale 

Se bokstavlyden (Mikroverkstedet) 

Dansende bokstaver (mikroverkstedet)  

Fonemo – Memory spill med bilder som har mållyden først/inni/i slutten av ord. Kan ta 

opptak og høre realiseringen av ordet etterpå 

Articulation – engelsk fonemspill 

Annet 

Gjett personen (gjett hvem) 

Talking Ginger/Talking Tom/Talking Angela (dyr som gjør forskjellige handlinger og 

imiterer det du sier) 

 


