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ÅRSHJUL FOR ARBEIDET I SMÅ GRUPPER;  

SPRÅK- MATEMATIKK, LEK OG DANNING 

MÅLSETTING 

Hensikten med årshjulket er å sikre kvalitet på barnehagens arbeid med kommunens 

satsingsområde for barnehager og ny rammeplan for barnehagen 2017.  

Hestehaven barnehage er en stor barnehage, og vi velger derfor å arbeide i små grupper slik 

at alle barn blir sett, og får et opplegg tilpasset alder og funksjon. Vi har derfor språkgrupper 

– matematikkgrupper og lekegrupper og her arbeider vi systematisk i forhold til: 

 Fagområdet; kommunikasjon, språk og tekst 

 Fagområdet; antall, rom og form 

 Barnehagens formål og innhold; omsorg, lek, danning, læring, vennskap og fellesskap 

Når vi arbeider med Alle med-registreringen er det viktig å iverksette tiltak som støtter 

barnet der utviklingen stopper opp. Disse tiltakene rundt enkeltbarn implementeres blandt 

annet i arbeidet i mindre grupper.  

Målsetting for språk- matematikkgruppegruppene: 

 Å gi barna et godt grunnlag for videre utvikling og læring  

 Å registrere språkutviklingen, og gi oppfølging til barn som trenger spesiell støtte 

med eventuelle henvisninger til andre instanser 

 Å gi flerspråklige barn en solid ballast før skolestart 

Målsettingen med lekegruppene: 

 Forebygge mobbeatferd hos barn ved å fremme lekekompetanse og trygghet i en 

gruppesammengeng 

 Trene sosial kompetanse og fremme danning 

 Arbeide tiltaksrettet i forhold til mobbeatferd  

Ellers legger barnehagen vekt på den tydelige, bevisste og varme voksne som språkmodell i 

alle situasjoner i barnehagen.  Å sette ord til handling i for eksempel rutinesituasjonene er 

en gunstig måte å formidle læring på. Den autoritative voksne skal prege relasjonen til barna 

i alle situasjoner. 

 

DET FAGLIGE GRUNNLAGET   

Det metodiske arbeidet i gruppene bygger på Rammeplanen, TRAS, Alle med,  

Grunnleggende begrepssystemer v. Magne Nyborg, Språkveilederen utgitt av Bredtvet 

kompetansesenter og språkstimulerende aktiviteter og brosjyrer utgitt av NLL. 
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Agderprosjektet – lekbasert læring i barnehagen, Være Sammen, Se barnet innefra av Ida 

Brandsæg og Mobbeatferd i barnehagen av Pål Roland.   

 

ALDERSGRUPPER 

Oppleggene er delt inn i 1- 3 år, 3-4 år, 4-5 og 5-6 år. Aktivitetene må tilrettelegges i 

vanskelighetsgrad ut fra barnets ferdigheter og utviklingsnivå. Hos de to minste gruppene 

har jeg vektlagt å utvide ordproduksjonen og språkforståelsen hos barnet. Med en god 

ballast av begreper både innen substantiv, verb, adjektiv og preposisjoner vil barnet får et 

godt grunnlag for å eksperimentere med språket når det skal lage setninger, forstå en 

handling i fortid, nåtid og framtid og gi fantasi og fakta ord i både lek og kommunikasjon.  

De eldste barnas aktiviteter er mer rettet mot overgangen barnehage – skole og er et 

førskoleopplegg. Abstrakt tenkning, lage eventyr og forstå en handling i tid er viktig. Å kunne 

lytte til lyder, høre forskjeller og se likheter, eksperimentere med tall – mengde, former, 

bokstaver og fortellinger blir vektlagt.  Å se sammenhenger mellom årsak og virkning og å 

knytte funksjon og relasjon sammen har betydning for barnets språkforståelse. 

Masse rim, regler og sanger kan med fordel benyttes i alle oppleggene. Dette handler om 

språklig bevissthet. Repetisjon av aktivitetene er også en fordel. 

Skolen benytter seg av læringsmål i det pedagogiske arbeidet, men i barnehagen skal vi ha 

fokus på prosessmål. Vi skal gi barna et grunnlag for læring gjennom erfaringsbaserte 

aktiviteter. Å bruke konkreter og lek som stimulerer alle sansene blir derfor veldig viktig.   

PS: Temaene fra mnd. til mnd. kan med fordel også arbeides med utenom gruppene – eks. 

aktivitet og samlingsstund ellers i uka. 

 

STRUKTUR 

Gruppas varighet er 30 – 45 min., men innholdet må variere. Faglitteraturen sier at en 6-

åring kan holde oppmerksomheten i 15 – 20 min. og en 7-åring kan holde oppmerksomheten 

i 30 min. Derfor er det lurt at oppgavevalget varierer og suppleres med lek. For de minste 

kan en gjerne legge opp til en lekeaktivitet som har fokus på ett av temaene. Eks.: lek med 

transportmidler. Da er den ansatte tilrettelegger, observatør og veileder under aktiviteten. I 

leken vil en se om barnet bruker begrepene på det de leker med, om de bruker verb og 

preposisjoner, og om de har språkforståelse. 

Gruppa begynner når du henter barna. Mye språk- og samhandlingstrening ligger i 

overgangen fra leken på basen til en er i gruppa. Det å høre en beskjed, motta en beskjed og 

utføre en beskjed får barnet trening på her. Da er det viktig at vi voksne behersker denne 

overgangen på en oversiktelig måte som kan bli til læring for barnet. 
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Når en har ei organisert gruppe må lederen være tydelig og bevisst på sin funksjon overfor 

gruppa. En må gi korte og tydelige beskjeder, og gi barna en forutsigbarhet i forhold til det 

som skal skje. Pass på at du kommer først inn i rommet / til stedet der gruppa skal være og 

der gir du beskjed om hvor hvert enkelt barn skal sette seg. ”Du Anne kan sitte på den 

stolen”. Barn med konsentrasjonsvansker trenger korte beskjeder, og de trenger hjelp til å 

utføre beskjedene. Forutsigbarhet skaper trygghet. Derfor må en overgangsituasjon fra en 

aktivitet til en annen deles opp på en oversiktelig måte. 

Du må være bevisst på hva barna kan bestemme og hva du skal bestemme. Gruppa har et 

mål og dette skal vi ikke styre utenom. Det er oss voksne som har ansvar for at barnet får det 

tilbudet som rammeplan og årsplan legger opp til. Du bestemmer aktiviteten, men barnet 

kan bestemme om det skal tegne med sort eller rød farge. Hvis du ser at barna er opptatt av 

snekkerlek i frileken kan du for eksempel bruke verktøy i Kims lek i stedet for leker. Det er 

lurt å spille på barnets interesser når en skal arbeide med læringsbetonte aktiviteter. På den 

måten får de medvirkning.  

Det er de voksne som velger ut gruppesammensetningen og vurderer om 

gruppedynamikken blir god. Mange mennesker kan fortelle om sårbare situasjoner fra skole 

og idrett der barna valgte hvem de ville ha på lag. Det oppleveds vondt og ekskluderende og 

være den siste som ble valgt gjennom flere år. 

Gruppelederen må være særskilt oppmersom på at hun / han ikke skal «kjøpe» barn og 

foresatte. Det kan være fristende å gi barn ting de liker eller lage aktiviteter hvor produktet 

er i fokus slik at foresatte kan se hvor flinke vi er.  

Vi må huske at alle barn skal ha likt tilbud innenfor alder og funksjonsnivå. Rammene bør 

være like f.eks gruppa har et navn, vi jobber med felles tema og har fokus på formidling, 

prosess og medvirkning framfor produkt.  

I selve struktureringen av gruppa får barnet trening i både samspill, kommunikasjon,  

oppmerksomhet og utholdenhet– se TRAS. 

 

MESTRING 

Ros er en god motivasjonsform for læring, men rosen må stå til faktiske handlinger. Generell 

ros som ikke står til barnets innsats kan gi et galt selvbilde, og en skjev opplevelse av 

forholdet mellom arbeid, innsats og resultat.  

I mindre grupper får vi god mulighet til å gi det enkelte barn tilbakemelding. ”Jeg ser at du 

kan tegne lange og korte streker – dette er bra”. ”Nå så jeg at du klarte å vente på tur – du 

kan dette – bra”. Å fokusere på det barnet kan i stedet for det barnet ikke kan gir følelse av 

mestring. Følelsen av å mestre øker igjen barnets lyst til å lære, og dette skaper også en god 

selvfølelse. Når et barn uttaler et ord feil er det viktig at vi ikke retter på barnet. Hvis vi 

retter på barnet kan det få talesperre, og vil ikke delta ved å snakke høyt. Det er lurt å gjenta 
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rett det barnet svare ved for eksempel å si: ”Ja, du svarte rett, dette er en ballong” (long). 

Barnet visste hva gjenstanden var, men uttalte ordet feil. 

Det er viktig at barna får utvikle egenstyrke når de ikke lykkes. Da må de ha voksne rundt seg 

som kan motivere og tro på dem – ”prøv igjen”. Det er når en opplever et nederlag og reiser 

seg opp igjen at selvbildet blir satt på prøve og videreutviklet. 

Trygghet er en forutsetning for å trives og for å lære. Den voksne må ha et særlig sensitivt 

øye for å se barnets følelser, tolke deres utrykk og møte dem på følelsene. Det er den voksne 

som har ansvar for å bygge relasjonen til barnet, barnets tilknytning og hjelpe barna til å 

bygge god relasjon til hverandre. Den voksne må være «koblet på» barna i gruppene og det 

en skal arbeide med. Dette gjøres ved f.eks at en har tenkt ut på forhånd hvem som trenger 

det ekstra blikket i dag, hvem som bør sitte ved siden av den voksne, hvilke individuelle 

tilpasninger en kan gi denne dagen osv. 

Barn med atferdsproblemer trenger spesielt å bli møtt av voksne som ser, forstår deres 

føleser bak handlingene, og som kan veilede dem i tolkning av egne følelser og handlinger og 

omgivelsenes respons på dette. 

Forutsigbarhet er også trygghetsskapende, og derfor er det viktig at en strekker seg langt i å 

gjennomføre gruppa selv om det er mange barn eller ansatte som er borte. En må være villig 

til å ta andres barn når det er nødvendig. 

 

ANSATTES FORBEREDELSE TIL GRUPPA 

 Lese årshjulet 

 Finn aktiviteter ut fra årshjulet - årsplan 

 Tilrettelagt tilbud; tiltak rundt barnet (alle med, språk-4, bølgen, IOP m.m.). Hvilke 

individuelle tilpasninger må du gjøre? 

 Finn rammene for gruppe: hvor, hva, når og hvem. Tenk gjennom noen kjøreregler – 

arbeid med disse i barnegruppe eks.hvordan vil vi ha det i gruppe?, hvem skal prate?, 

turtaking? 

 Hvordan plasseres barna og den voksne i gruppa 

 Dokumenter utvikling (Alle Med, overgang barnehage – skoleskjema eller barnehage 

– barnehageskjema, halvårrapport fra gruppa) 

 Dialog med foresatte og /eller pedagog. Hva kan foresatte veiledes i for å følge opp 

hjemme? 

 Bekymringer drøftes fortløpende med baseleder og styrer blir orientert og videre 

tiltak drøftes. Henvisninger til andre instanser er baseleders ansvar i samarbeid med 

styrer. Husk skrifteliggjøring / dokumentasjon. 

 Fagansvarlig kan benyttes som observatør og veileder – class-toddler.  
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STED 

Møterommet har tavle og over-head. Dette er et ypperlig sted hvis en skal lekeskrive, se 

bilder som barna har tatt på PC eller se film / video. Det er fint å sitte med bordaktiviteter i 

dette rommet.  

Snekkerboden kan brukes til bordaktiviteter og kombinert med sandkassa kan en ha 

eksperimentell lek med mengde, veiing og måling her. Snekkerboden er et egnet sted hvor 

det er lov å søle / grise litt. OBS: Rydd opp etter deg. 

Bålplassen er et fint sted når en skal gå på skattejakt og henge skattene opp på skattesnora 

som bindes mellom noen trær. Fisking bak den store stubben er OK, og bevegelseslek er 

ypperlig på bålplassen. Her kan vi også lytte til lyder. Vannlek – koke - damp, 

eksperimentering med frysing, smelting, flyte, synke, kulde og varme kan en gjøre ved bålet 

en vinterdag. 

Kjøkkenet og formingsrommet er et ypperlig rom nå en arbeider med sansene, mat, og ulike 

kontrastpar. Alt som finnes i disse rommene er ett eldorado for språkstimulering. Kjøkkenet  

er også en ypperlig plass for å se ting på lerret, da du kan koble deg opp via prosjektoren. 

                                                  

 

SPRÅKLIG BEVISSTHET OG LESEGLEDE 

Å arbeide med språklig bevissthet forebygger spesifikke språkvansker. Her er det viktig å 

arbeide med lyttelek, riming, sangleker, lage tøyseord, lekeskrive, boklesing og lage 

fortellinger. Ved å sette ord på egne tanker blir barnet synlig for seg selv og andre. 

En aktivitet kan være f. eks. å leke ”mitt skip er lastet med dyr som begynner på lyden A” 

osv. En kan lage tøyseord ved å sette sammen to ord som leke + hus = lekehus, ape + katt = 

apekatt, såpe + stein = såpestein, melk + hatt = melkehatt. Barna kan trekke to gjenstander 

fra en språkpose og lage tøyseord ved å navngi gjenstandene for så å sette ordene sammen 

til ett ord. 

 

 

Se mulighetene der du 

er. Konkreter med 

begreper fra dagliglivet 

er viktigere enn å kjøpe 

dyre spill og materiell. 

På bålplassen fikk 

barna erfaring med hva 

som kan brenne og hva 

ikke kan brenne. 
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Når en leser bøker er det viktig å presentere og bearbeide boka. Et enkelt 

høytlesningsopplegg kan se slik ut: 

 VALG av felles bok 

 FØR LESNING – vise boka, illustratør og forfatter, samtale og reflekter over tittel, 

forsidebilde, handling, vanskelige ord og begreper, hva kan du om dette fra før, tegne 

ny framside, hva du tror vil skje, dramatisere det du tror vil skje…. 

 UNDER LESNING – lytte til høytlesning, tenke over det leste; hva liker jeg, hva liker 

jeg ikke, samtale, skrive / tegne, respons, dele tanker med resten av gruppa. Det er 

viktig å foreta lesepauser for å forklare ord eller reflektere over; hva tror dere 

kommer til å skje… 

 ETTER LESNING – personlig tilnærming til litteratur. En kan da tenke høyt ut fra 

følgende punkter: - jeg synes at…., jeg likte godt at…., jeg ble irritert over…., jeg tror 

at…., hvis jeg var…, jeg ble skuffet over…, jeg skulle ønske…, jeg ble overrasket 

over…., slutten var…fordi…       

  Barna kan lage et ”bio-dikt” ut fra følgende punkter.  

 Navn på hovedpersonen 

 Kjønn på hovedpersonen 

 Alder 

 Tre karaktertrekk 

 Setter pris på 

 Liker ikke 

 Pleier å 

 Er ofte sammen med 

 Savner 

 Ønsker 

 Tror 

 Er glad for 

 Er redd for 

 Er i konflikt med 

 Trenger 

 Vil gjerne 

 Navn på hovedpersonen  

Barnas svar leses opp som et dikt til slutt. 

En annen måte å bearbeide teksten på er å dramatisere boka eller male / tegne noe fra 

handlingen. 

Å lage fortellinger utfordrer barnas fantasi og de blir bevisstgjorte på at en handling har en 

begynnelse, hendelser som skjer i en viss rekkefølge og ender med en slutt. Først, så, 

etterpå, til sist. En kan også arbeide med fortid, nåtid og framtid. 



9 
 

Når en lager fortellinger kan barna fantasere rundt ulike gjenstander, men de trenger 

veiledende spørsmål fra en voksen for å få til en handling. Spørsmålene kan være f.eks hvem 

er hovedpersonen, alder, navn, hva spiser de, hvor sover de, hvor skal de, hva gjør personen, 

hvordan er været, hva skjer etterpå, hvordan skjer det, hvorfor skjer det osv….. Historien må 

gjenfortelles.   

 

 

Lesetrappa. Alle barnehagene har fokus på de første trinnene i lesetrappa. Det vil si at 

barnehagene arbeider med språklig bevissthet; lytte til lyder i språket, rim, regler,… 

 

 

MATEMATIKK 

I matematikkbegrepet legger vi antall, rom og form. Med grunnleggende ferdigheter menes: 

form, mønster, størrelse, rom, sortering, konstruksjon, tallbegrep og mengde. 

Verktøyet vi vil bruke er Numicon. Numicon er et materiell som vektlegger visuelle, mentale 

representasjoner av antall, siffer og matematiske operasjoner.  Gjennom dette materiellet 

kan vi arbeide forebyggende i forhold til matematikkvansker hos barn. 
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IKT  

Barnehagen har nå fått ipad, og vi har 6 stykk disponible til å bruke i gruppa. (basene har 

også en egen Ipad hver). Det er lagt inn mange læringsrike spill, som både har fokus på språk 

og matematikk. Disse spillene kan brukes av både de minste og de største. Prowise-skjernen 

er en stor skjerm hvor en voksen kan ha en aktivitet sammen med ei barnegruppe. Her kan 

det spilles læringsspill, lage eventyr m.m. 

 

 

AGDERPROSJEKTET – LEKBASERT LÆRING I BARNEHAGEN 

                                    

Hestehaven barnehage var med i Agderprosjektet – et forskningsprosjekt  for førskolebarna 

barnehageåret 2016- 2017. Vi har nå til en viss grad implementert metoden inn i våre 

språkgrupper for førskolebarn. Boka  «lekbasert læring i barnehagen» inneholder mange 

aktiviteter og ideer som skal brukes i gruppene. Barnehagen har en egen reol med materiell 

som er knyttet til denne aktivitetsboka. 

Hovedtemaene er: 

Sosial kompetanse – samarbeid, selvkontroll, selvhevdelse, ansvarlighet, empati 

Språk – innhold, form, bruk.  Dialogisk lesing – barna er aktive deltakere som bruker språket, 

barna får tilbakemelding på initiativ og på egen språkbruk, den voksne er sensitiv overfor 

barnas språklige utviklingsnivå. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUiMmBu_rZAhUiQpoKHf-WBdUQjRx6BAgAEAU&url=http://www.uis.no/forskning/barnehage/agderprosjektet/nytt-forskoleopplegg-fra-barnehagelarere-og-forskere-i-agderprosjektet-article106001-14131.html&psig=AOvVaw3Zi7F3M0wsAtk8gnotgC_F&ust=1521620168568813
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj5lLiTu_rZAhVpM5oKHatUApoQjRx6BAgAEAU&url=http://docplayer.me/53349736-Barnehagelaerernes-erfaring-med-lekbaserte-laeringsaktiviteter-innen-sosial-kompetanse-i-agderprosjektet.html&psig=AOvVaw3Zi7F3M0wsAtk8gnotgC_F&ust=1521620168568813
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Selvregulering kan oversettes med viljestyrt atferd (vi tenker før vi handler) – bruk av 

feksibel oppmerksomhet, arbeidsminne (huske og bearbeide informasjon i tankene), 

impulskontroll. Grad av selvregulering handler omhjernens modenhet og  vil avgjøre barnets 

evne til å styre eller regulere egne tanker, følelser og atferd.  

Matematikk – tall, måling, geometri, statestikk, kombinatorikk og sannsynlighet. 

Statestikk handler om å samle inn, sortere, telle opp ting eller observasjoner, og presentere 

diss for eksempel som søyler eller i et diagram.  

Kombinatorikk handler om effektive måter å telle opp antall ulike rekkefølger som vi kan 

plassere ting i. 

Sannsynlighet er sjansen for at noe skal skje. 

 

LEKEGRUPPE 

              

Her har vi fokus på sosial kompetanse, danning og lekekoder / leketeknikk. Vi tar 

utgangspunkt i rammeplanen, grunnlagsdokumentet for arbeidet med barnehage-, 

skolemiljø, mobbing og andre krenkelser, programmet Være Sammen og Se barnet innenfra. 

Lekekoder handler om at barna skal lære kodene for å ta initiativ til lek, opprettholde lek, 

avslutte lek og sette grense for seg selv på en god måte. Det handler også om 

relasjonsbygging og sosiale koder for samhandling.  

Leketeknikk hadler om at barna må lære om ulike lekemateriell, lekeformer (eksperimentell 

lek – paralellek, konstruksjonslek, rollelek, regellek). Eks.: en lek med togbaner vil ikke være 

konstruktiv hvis barna ikke kan teknikken med å sette sammen togskinnene. 

Sosial kompetanse i Være Sammen innehar 6 kjerneelementer: samarebeid, ansvarlighet, 

empati, bygge normer, positiv selvhevdelse, humor. Når barna lærer dette synker reaktiv 

aggresjon / utaggerende atferd og barn vil klare seg lettere i pressede situasjoner senere i 

livet.  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitvfDZz_rZAhXGhiwKHfnpB8MQjRx6BAgAEAU&url=http://www.vaeresammen.no/materiell&psig=AOvVaw3QUwqYPgocGY11pNFsjt_h&ust=1521625724000034
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Danning er et sentralt begrep for barnehagens aktiviteter i små og store grupper. Danning er 

et av formålene med barnehagen og rammeplanen slår fast. Barnehagen skal legge grunnlag 

for modning, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap. Vi skal synliggjøre 

og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver og annerkjenne dem. Vi skal utfordre 

barnas tenkning og innvitere dem inn i utforskende samtaler. Vi skal synliggjøre og fremheve 

mangfold og ulikhet som grunnlag for opplevelser, utforsking og læring. Gjennom samspill, 

dialog, lek og utforsking skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk 

vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til 

endring. Gjennom refleksjon kan barna tilegne seg prososiale handlinger, normer og verdier 

som bygger opp under vårt demokarti og menneskesyn – mangfold, respekt, likestilling, 

likeverd…  For å unngå at ikke barnehageopplegget blir kun reproduksjon av gode ord, 

normer og kunnskaper som ikke kan tilegnes til barns daglige liv må de voksne være særslikt 

oppmerksomme på deres formidlingsevne, formen på gruppene og voksenrollen i gruppene. 

Skal barna få meningsfull læring må de utvikle evnen til refleksjon, se årsak og virkning, få 

erfaringsbaserte kunnskaper og ferdigheter som stimulerer alle sansene tilpasset alder og 

modenhet.  Barn skal ikke oppdraes til lydighet da dette ikke skaper refleksjon og 

ansvarlighet. De skal dannes til ansvarlige mennsker med respekt for seg selv og andre og 

med kritisk evne som kan fremme nye gode løsninger. 

Mobbeatferd og utestenging. Lekegruppene skal ha en forebyggende effekt i forhold til 

mobeatferd og utestenging. Derfor er voksenrollen særlig viktig i disse gruppene. Den 

voksne skal veilede barna i forhold til sosial kompetanse, problemløsning og gi dem normer 

for god samgandling mennesker imellom. 

Blir det observert mobbeatferd som utestenging eller annen form for plaging skal den 

voksne straks gripe fatt i dette og finne passende tiltak. Er dette atferd som skjer gjentatt 

ganger skal baseleder og styrer varsles slik at det kan iverksettes en handlingsplan i dialog 

med foresatte.   

 

VENNEMØTER 

Et tiltak for å håntere mobbeatferd kan være vennemøter. Den voksne setter rammene for 

møtet og formidler alvorlighetsgraden av mobbeatferd.  

Målet med møtene er å stoppe mobbeatferd og utvikle god samhandling i gruppa. Det må da 

jobbes med den som viser mobbeatferd, den som blir utestengt og de som «heier fram» 

utestengningen. 

Tema på møtet er empati, følelser, håntering av følelser og løsningsfous på problemer: 

- Følelser sjalusi, misunnelse, lei seg, redd, glad …. 

- Utvikle empati - kunne ta andres perspektiv  

- Utestenging / inkludering, være alene / ensomhet 

- Samarbeid, hjelpe hverandre 
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-      Sette grense for seg selv samtidig som en respekterer andre 
-     Ta ansvar for egne tanker og handlinger gjennom å gjøre opp for seg / tilgivelse og           
finne nye   løsninger på et problem 
- Skape tilhørighet – være en betydningsfull person i fellesskapet 

 

DOKUMENTASJON OG KARTLEGGING 

Alle med-skjemaet er en dokumentasjon på barnets språkutvikling.  

Styrer kan ta Askeladdenscreening på de barna som vi er usikre på angående 

språkutviklingen, eller de barna som vi ikke vet i hvilken grad de har tilegnet seg 

norskspråket. Dette må i så fall godkjennes av foresatte. Språkgruppetilbudet må noteres 

som tiltak på Alle med-skjemaet og på skjemaet overgang barnehage - skole.  

Språk-4 vil også registrere barnets språkutvikling, og eventuelle tiltak har gruppelederen 

ansvar for å implementere i sitt gruppeopplegg. 

Foresatte får kontinuerlig dokumentasjon fra gruppene via foreldregruppa på facebook. 

Halvårsrapport fra gruppene – dokumenterer aktiviteter og erfaringer / evaluering. 
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ALDER: 1-3 år 

MND SPRÅK OG MATEMATIKK LEK OG DANNING VOKSENROLLEN 

VERK- 
TØY 

Språkposer og –kofferter 
Numicon 
Nettbrett 

Være Sammen 
Lekekofferter med 
lekekodene 
Regnbueløven  

Være sammen – 
voksenstil 
COS – sirkelen 
Emosjonsveileder – 
bamsebildene 
Se barnet innenfra 

AUG Ingen gruppe men felles 
samlingsstund 
Bli kjent med barnehagens 
rutiner, lære hverandres navn, 
hvem bor i mitt hus – bli kjent 
med hverandres familie 
 

 
 
Skape kjennskap –trygghet 
Hei – hadde 
Kom 

 
Trygghet og tilknyting 
Observere barna i forhold til 
utvikling, tilknytning 
Møte barnas følelser- sette 
ord på dem og være i nær 
dialog med foresatte 

SEPT Bli kjent med hverandre – 
navn, familie og barnehagens 
leker og rom ute og inne samt 
rutinene. 
Bruke språket aktivt i forhold til 
rutiner og hverdagssituasjoner; 
måltid, badet,  
Kontrastpar: mett – sulten, rein 
– skitten 
Telle 1,2,3 

Være Sammen: jeg skal være 
meg – s.32 (identitet, 
trygghet) 
 
Bli kjent med lekemateriellet 

Trygghet og tilknytning – 
bygge relasjoner 
Observere barna i forhold til 
utvikling – tiltaksteam – ?? 
Møte barnas følelser – sette 
ord på dem – være i nær 
dialog med foresatte 
Bølgen 

OKT Bruke språket aktivt i forhold til 
rutiner og hverdagssit. 
Bli kjent med i-pad 
Lesetrappa: LYTTE - SNAKKE- 
LYTTE 
Turtaking; titt – tei lek og 
nonverbal / verbak 
kommunikasjon på stellebordet 
Kontrastpar: mørke – lys, tung - 
lett 

Være Sammen: Men gi plass 
til andre s.34 
Bry meg om en annen s.36 
Vennskap og tilhørighet i 
gruppa 
Jeg – du – vi  
Min - din 
Kan jeg få, kan jeg låne  
Lære leketeknikk 

Tydelige voksne og grenser – 
arbeide med relasjoner 
Trygghetssirkelen – hvor er du 
og hvor er barnet 
 

NOV Lesetrappa – lyttelek og rim / 
regler 
Gjentaking av barnets lyder og 
utvikle dem / lek med lyder: 
ba-bi -bo, ma-mi-mo osv 
Lese bok 
Bli kjent med formene sirkel, 
firkant, hjerte  

Være Sammen: Grenser s.48 
Lære begrepet STOPP 
Jeg – du – vi  
Min - din 
Kan jeg få / låne 
Takk 
 
Lære leketeknikk 

Tydelige voksner og grenser 
Banking-timeskjema – se alle 
barn 
Trygghetssirkelen – hvor er du 
og hvor er barnet 

DES Ingen gruppe – jul 
Sansetrening: lukte, høre, se, 
føle, smake 
 

Være Sammen: Hjelpe når jeg 
kan s.38 
Bli kjent med lekene og 
leketeknikk (eks:hvordan 
leker vi med dyrene) Knytte 
vennskap og kontakt 
gjennom lek og hjelpe barn 
med dialog seg imellom. 

Å være koblet på - 
emosjonsveileder 

JAN Kjennskap til ulike farger: gul, 
rød, blå 
Utvikle dialog: spørre og svare 
– turtaking 

Være Sammen: Hva vil du jeg 
skal gjøre s.40 
Trøste hverandre. 
Bli kjent med lekene og 
leketeknikk (eks:hvordan 

Trygghet – relasjonsbygging – 
møte barnet på følelsen - 
emosjonsveileder 
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Bruke foto og i-pad i dette 
arbeidet  
Kontraster stor – liten, mye – 
lite, tung - lett 

bygger vi med klosser) Knytte 
vennskap og kontakt 
gjennom lek og hjelpe barn 
med dialog seg imellom.  

FEB Sette ord på følelser 
Navn på klær 
Lese bok 
Kontrastpar kald, varm  

Når jeg er sint s42  
Bli kjent med egne følelser og 
andre barns følelser (glad, lei 
seg, sint, redd) 
 
Lære leketeknikk 

Møte barnet på følelsen 
Trøste og glede 
 
 
 

MARS Navn på følelser og 
kroppsdeler - grovmotorikk 
Lesetrappa: lytte; rim og regler 
og språkeske med uttale: 
m,n,p,b,t,d 
Kontraster mange – få, mye – 
lite, fullt - tomt 

Bli kjent med egne følelser og 
andre barns følelser (glad, lei 
seg, sint, redd) 
Hjelpe hverandre 
Dele med hverandre 

Gi barna utfordring – 
utforsking (trtgghetssirkelen) 
Bankingtimeskjema – se alle 
barn / kontaktskjema 
Bølgen 

APRIL Navn på kroppsdeler – 
grovmotorikk 
Lesetrappa: ord og setninger 
Lese bok 
Kontrastpar; fort - seint 
 

Bli kjent med kroppen 
Si gode ord til hverandre – gi 
gode kjærtegn 
 
Lære leketeknikk 

 
Evaluere tiltak rundt barn 

MAI Verb: gå, hoppe, sykle, springe, 
synge…….grovmotirikk 
 
Lesetrappa: ord og setninger 
Lese bok 
Telle 1,2,3 

Fest – glede – humor 
Skal vi leke / vil du leke med 
meg 
Si gode ord til hverandre – gi 
gode kjærtegn 
 

Glede seg sammen med barna 
Le med barna – vise dem at 
du er glad i dem – Humor  
 

JUNI Ingen gruppe   
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KJENNETEGN - EVALUERING FOR BASEMØTENE – 1-3 år 

MND SPRÅK OG MATEMATIKK LEK OG DANNING VOKSENROLLEN 

AUG Barnet viser at de har 
kjennskap til voksne, andre 
barn og rutiner – bruker navn 

Barnet viser følelser i bringe- 
og hentesit og har forståelse 
for situasjonene 
Barna utforsker lekene 

Barn blir trøstet og knytter 
seg til voksne 
Voksne har kjennskap til 
barnet og foresatte 

SEPT Barn kjenner rutinene 
Barn forstår / kan begreper 
knyttet til måltid og stell 
Barn kan eksperminetere med 
telling 1-3 

Barnet kan si navnet sitt og 
presentere «huset» sitt 
/familien 
Barn kjenner lekemateriellet 
og leker 
Barn søker de voksne når de 
er lei seg 

Voksne ser barnets behov og 
finner rette tiltak - bølgen 
Voksne gir barna individuell 
støtte ut fra behov / Cos-
sirkelen / TRYGG HAVN – og 
legger til rette for lek i små 
grupper – alle rom 

OKT Baret forstår turtaking – 
begynnende dialog ved at de 
lytter – formidler seg - lytter 
Rutinene er innlært 

Barn etablerer kjennskap og 
vennskap – henvender seg til 
hverandre ved navn og har 
forståelse av jeg –  du – vi 
m.m. 

Voksne er varme og tydelige i 
grensesetting – sier STOPP – 
og veileder til positiv aktivitet  

NOV Barna kan lytte til ei fortelling 
/ bok 
Barna kan leke med lyder og 
utvikler sitt lydregister 
Barna har en opplevelse av 
ulike former 

Barna har lært leketeknikk i 
forhold til ulike leker eks. 
klosser, biler, dukkekrok… 
Barna har kjennskap til 
begrepene kan jeg få / låne, 
min- din, takk 
 

Alle barn blir sett (banking-
time-skjema) 
Barna kjenner grensene på 
avdelingen  
Voksne gir barn støtte i 
forhold til trygghetssirkelen – 
UTFORSKE og er aktive 
lekepartnere 
 

DES Barna har utforsket sansene   

JAN Barn har en opplevelse av 
farger og navnsetter gul, rød 
og blå. 
Barn kan spørre og svare – 
dialog / turtaking 

Barna kan formidle seg til 
hverandre – se hvaerandres 
følelser - trøste 
Barna søker hverandre i lek ut 
fra deres alders og utv.nivå 

Voksne er koblet på barna, 
forstår deres følelser og 
veileder dem og hjelper barna 
med dialog og tolking 

FEB Barn har begreper for ulike 
klær 
 

Barn kan flere leketeknikker Voksne møter barna på 
følelsene og veileder dem – 
bamsebildene 
Voksne er aktive lekepartnere 
 

MARS Barn har ord for ulike følelser 
Barn kan uttale flere lyder og 
ord (ALLE MED) 
 

Barn kan gjennkjenne andres 
følelser – hjelpe hverandre og 
forstår hva det vil si å dele 

Voksne gir barna trygghet – 
utforsking ut fra COS - 
sirkelen 

APRIL Barn har kjennskap til ulike 
kontraster 
Barn kjenner ulike 
kroppsdeler 

Barna kan si gode ord til 
hverandre og gi kjærtegn 

Voksne evaluere tiltak rundt 
barn (bølgen) 

MAI Barn har 2-3 ordssetninger 
hvor verbet inngår 
Barn har kjennskap til telling 
1-3 
 

Barna søker hverandre i lek Voksne evaluerer leken og 
voksnes tilrettelegging i alle 
rom / små grupper 
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ALDER: 3-4 år  

MND SPRÅK OG MATEMATIKK LEK OG DANNING 
SELVREGULERING 

VOKSENROLLEN 

VERK- 
TØY 

Språkposer og –kofferter 
Numicon 
Nettbrett  

Være Sammen 
Lekekofferter med 
lekekodene 
Regnbueløven 

Være sammen – 
voksenstil 
COS – sirkelen 
Emosjonsveileder – 
bamsebildene 
Se barnet innenfra 

AUG Ingen gruppe – innkjøring – 
bli kjent 

Bli kjent – trygghet  Trygghet og tilknyting 
Observere barna i forhold til 
utvikling, tilknytning 
Møte barnas følelser- sette 
ord på dem og være i nær 
dialog med foresatte 

SEPT Bli kjent med navnbildet sitt 
Lesetrappa: speåklig 
bevissthet: riming – rim / 
regle 
Fargene – lek med farger 
Matematikk:Tall / telle 1-10 
 

Være Sammen: Jeg skal være 
meg s.32 
Men gi plass til andre s 34 
  
Identitet og selvbilde og 
gruppetilhørighet - fellesskap  
 
Leketeknikk og 
konstruksjonslek 

Trygghet og tilknytning – 
bygge relasjoner 
Observere barna i forhold til 
utvikling – tiltaksteam – ?? 
Møte barnas følelser – sette 
ord på dem – være i nær 
dialog med foresatte 
Bølgen 

OKT Dialogisk lesing 
Bli kjent med stavelser i 
navnet sitt 
 Lesetrappa: språklig 
bevissthet: riming – rim 
Matematikk:Former: trekant, 
firkant og sirket 
 

Være Sammen: Bry meg om 
en annen s.36 
Hjelpe når jeg kan s.38 
 
Kan jeg låne / få – jeg kan 
dele 
 
Leketeknikk og 
konstruksjonslek 

Tydelige voksne og grenser 
– arbeide med relasjoner 
Trygghetssirkelen – hvor er 
du og hvor er barnet 
 

NOV Dialogisk lesing 
Bli kjent med lydene s, f, v 
Lesetrappa: språklig 
bevissthet – lage tøyseord – 
sette sammen ord 
Matematikk:Måling og veiing: 
den største og den minste, 
den lengste, den laveste og 
den høyeste, den tyngste og 
den letteste … 

Være Sammen: Når jeg er sint 
s42 
Sterke følelser og språk s.52 
Grenser s.48 
SI STOPP – sette grense 
Mobbing eller erting 
Sette grense for egen kropp 
 
Leketeknikk og 
konstruksjonslek 

Tydelige voksner og grenser 
Banking-timeskjema – se 
alle barn 
Trygghetssirkelen – hvor er 
du og hvor er barnet 

DES Ingen gruppe - jul 
 
 

Være Sammen: Hva vil du jeg 
skal gjøre s.40 
 
 

Å være koblet på - 
emosjonsveileder 

JAN Bli kjent med lydene s,f,v 
Lesetrappa:Språklig 
bevissthet: ord – setning – 
fortelling (lage eventyr) 
Matematikk: sortering; over- 
og underkategorier 
Se likheter og forskjeller / 
finne par. 
 

Være Sammen: Utestenging 
s. 50 
Det beste jeg vet s.54 
Å knytte seg til andre s.56 
 
SI STOPP – sette grense 
Sette grense for egen kropp 
Følelser sint og redd 
 

Trygghet – relasjonsbygging 
– møte barnet på følelsen – 
emosjonsveileder 
Barnesamtalen 
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Leketeknikk, rollelek og 
konstruksjonslek 

FEB Dialkogisk lesing 
Lesetrappa: språklig 
bevisthet: preposisjoner 
Taktil formopplevelse 
 

Være Sammen: Å bli sett av 
andre s. 58 
Å dele s.60 
Turtaking s.62 
 
Leketeknikk, rollelek og 
konstruksjonslek 

Møte barnet på følelsen 
Trøste og glede 

MARS Dialogisk lesing 
Lesetrappa: språklig 
bevissthet: lyttelek – ulike og 
like lyder 
Matematikk: Måling og veiing 
 
 

Være Sammen: Vi er 
forskjellige s64 
 
Empati og problemløsning 
Følelser; misunnelig, sjalu,  og 
regulere dem 
 
Å gjøre opp; si unnskyld og 
tilgi 
Sikksakbok; jeg kan si så 
mange ting 7  
 
Leketeknikk, rollelek og 
konstruksjonslek 

Gi barna utfordring – 
utforsking 
(trtgghetssirkelen) 
Bankingtimeskjema – se alle 
barn / kontaktskjema 
Bølgen 

APRIL Lesetrappa: språklig 
bevissthet – lyd og lyttelek 
Matematikk: overflate og 
materiell: ru, glatt, myk, hard, 
osv 

Kroppen min – si STOPP 
SiD – snakk med en voksen 
 
Leketeknikk, rollelek og 
konstruksjonslek 

Evaluere tiltak rundt barn 
Barnesamtalen 

MAI Dialogisk lesing 
Fargene – lek med farger 
Matematikk: telle og tall 
 

Være sammen:  
 
Sikksakkbøkene: 12 og boka 
Regnbueløvens fantastiske 
brøl 
 
Leketeknikk, rollelek og 
konstruksjonslek 

Glede seg sammen med 
barna 
Le med barna – vise dem at 
du er glad i dem – Humor  
 

JUNI Ingen gruppe   
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KJENNETEGN - EVALUERING FOR BASEMØTENE – 3-4 år 

MND SPRÅK OG MATEMATIKK LEK OG DANNING VOKSENROLLEN 

AUG Barnet viser at de har 
kjennskap til voksne, andre 
barn og rutiner – bruker navn 

Barnet viser følelser i bringe- 
og hentesit og har forståelse 
for situasjonene 
Barna utforsker lekene  

Barn blir trøstet og knytter 
seg til voksne 
Voksne har kjennskap til 
barnet og foresatte 

SEPT Barn kjenner rutinene 
Barnet har kjennskap til ulike 
farger og telling fra 1-10 
Barn kjenner navnbildet sitt 

Barn kan bygge med klosser 
og kjenner ulike 
leketeknikker. 
Barn søker de voksne når de 
er lei seg.  
Barna har forståelse av jeg –  
du – vi m.m. 

Voksne ser barnets behov og 
finner rette tiltak - bølgen 
Voksne gir barna individuell 
støtte ut fra behov / Cos-
sirkelen / TRYGG HAVN – og 
legger til rette for lek i små 
grupper – alle rom 

OKT Barna kan lytte til en 
fortelling, tolke et bilde og 
stille spørsmaå – svare ut fra 
en fortellibng – dialogisk 
lesing 
Kjenner formene 

Barn etablerer kjennskap og 
vennskap – henvender seg til 
hverandre ved navn, kjenner 
til begrepene kan jeg få / låne 
– jeg kan dele – jeg kan hjelpe 
Barn søker andre barn i lek 

Voksne er varme og tydelige i 
grensesetting – sier STOPP – 
og veileder til positiv aktivitet  

NOV Barna kan lytte til ei fortelling 
/ bok 
Kan leke med ord og riming 
De kan lydene s,f,v 
Barn har forståelse av 
kontraster og graden av dem 
eks: stor , større enn , mindre 
enn , minst 

Barn har kjennskap til sterke 
følelser og hvordan håntere 
dem. 
Barn kjenner begrepet stopp, 
og sette grense for egen 
kropp 
Barn har tanker om mobbing 
– erting og god lek 

Alle barn blir sett (banking-
time-skjema) 
Barna kjenner grensene på 
avdelingen  
Voksne gir barn støtte i 
forhold til trygghetssirkelen – 
UTFORSKE og er aktive 
lekepartnere 

DES Barna har utforsket sansene   

JAN Bar har opplevelse av ord som 
blir til setning og setning til 
fortelling 
Barn kan sortere; over og 
underbegreper, se likheter og 
forskjeller – finne par 

Barna kan knytte seg til 
hverandre- danne vennskap – 
se hvaerandres følelser – 
trøste og sette ord på følelser 
Barn kan sette grense for seg 
selv – si stopp for egen kropp. 

Voksne er koblet på barna, 
forstår deres følelser og 
veileder dem og hjelper barna 
med dialog og tolking 
Barnesamtalen 

FEB Barna kan lytte til en 
fortelling, tolke et bilde og 
stille spørsmål – svare ut fra 
en fortelling – dialogisk lesing 
Barna kan gjennkjenne 
gjenstander ved å kun bruke 
taktilsansen. 

Barna har kjennskap til 
begrepene å dele, turtaking, 
se hverandre. 
Barna kan ta ulike roller i 
rollelek 
 

Voksne møter barna på 
følelsene og veileder dem – 
bamsebildene 
Voksne er aktive lekepartnere 
 

MARS Barn kan uttale flere lyder og 
ord (ALLE MED) f,s,v 
Lyttelek: hører forskjeller og 
likheter  
Får begreper om måling og 
veiing 

Barna kan forstå andres 
følelser og bidra med 
problemløsning – gjøre opp 
for seg. 

Voksne gir barna trygghet – 
utforsking ut fra COS - 
sirkelen 

APRIL Barn har kjennskap til ulike 
overflater og materiell. 
 

Barna kan sette grense for 
egen kropp – snakke med en 
voksen om vonde opplevelser 
Barna kan si gode ord til 
hverandre og gi kjærtegn 

Barnesamtalen 
Voksne evaluere tiltak rundt 
barn (bølgen) 

MAI Barna har kjennskap til 
fargene og tall 1-10 

Barna søker hverandre i lek og 
behersker mer rollelek 

Voksne evaluerer leken og 
voksnes tilrettelegging i alle 
rom / små grupper 
Voksne evaluerer stemingen 
på basen 
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ALDER: 4– 5 år  

MND SPRÅK OG MATEMATIKK LEK OG DANNING VOKSENROLLEN 

VERK- 
TØY 

Språkposer og –kofferter 
Numicon 
Nettbrett  

Være Sammen 
Lekekofferter med 
lekekodene 
Regnbueløven 

Være sammen – 
voksenstil 
COS – sirkelen 
Emosjonsveileder – 
bamsebildene 
Se barnet innenfra 

AUG Ingen gruppe – innkjøring – 
bli kjent 

Bli kjent – trygghet  Trygghet og tilknyting 
Observere barna i forhold til 
utvikling, tilknytning 
Møte barnas følelser- sette 
ord på dem og være i nær 
dialog med foresatte 

SEPT Bli kjent med lydene s og r og 
konsonantsammensetninger i 
ord 
Lesetrappa: speåklig 
bevissthet: riming – rim / 
regle 
Matematikk:Tall  

Være Sammen: Jeg skal være 
meg s.32 
Men gi plass til andre s 34 
  
Identitet og selvbilde og 
gruppetilhørighet - fellesskap  
 
Rollelek og konstruksjonslek 

Trygghet og tilknytning – 
bygge relasjoner 
Observere barna i forhold til 
utvikling – tiltaksteam – ?? 
Møte barnas følelser – sette 
ord på dem – være i nær 
dialog med foresatte 
Bølgen 

OKT Dialogisk lesing 
Lesetrappa: språklig 
bevissthet: riming – rim 
Matematikk:Former: trekant, 
firkant og sirket 
 

Være Sammen: Bry meg om 
en annen s.36 
Hjelpe når jeg kan s.38 
 
Kan jeg låne / få – jeg kan 
dele 
 
Rollelek og konstruksjonslek 

Tydelige voksne og grenser 
– arbeide med relasjoner 
Trygghetssirkelen – hvor er 
du og hvor er barnet 
 

NOV Dialogisk lesing 
Lesetrappa: språklig 
bevissthet – lage tøyseord – 
sette sammen ord 
Matematikk:Måling og veiing: 
større enn, lengre enn, 
høyere enn, tyngre enn…   
 

Være Sammen: Når jeg er 
sint s42 
Sterke følelser og språk s.52 
Grenser s.48 
SI STOPP – sette grense 
Mobbing eller erting 
Sette grense for egen kropp 
 
Rollelek og konstruksjonslek 

Tydelige voksner og grenser 
Banking-timeskjema – se 
alle barn 
Trygghetssirkelen – hvor er 
du og hvor er barnet 

DES Ingen gruppe - jul 
 
 

Være Sammen: Hva vil du jeg 
skal gjøre s.40 
 
 

Å være koblet på - 
emosjonsveileder 

JAN Lesetrappa:Språklig 
bevissthet: ord – setning – 
fortelling (lage eventyr) 
Matematikk: sortering; over- 
og underkategorier 
(sammenlikning) 
Finne likheter og se forskjeller 
/ finne par 

Være Sammen: Utestenging 
s. 50 
Det beste jeg vet s.54 
Å knytte seg til andre s.56 
 
SI STOPP – sette grense 
Sette grense for egen kropp 
Følelser sint og redd 
 
Rollelek og konstruksjonslek 

Trygghet – relasjonsbygging 
– møte barnet på følelsen – 
emosjonsveileder 
Barnesamtalen 

FEB Dialogisk lesing 
Lesetrappa: språklig 
bevisthet: stavelser 

Være Sammen: Å bli sett av 
andre s. 58 
Å dele s.60 

Møte barnet på følelsen 
Trøste og glede 
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Matematikk: Tall  
 

Turtaking s.62 
 
Rollelek og konstruksjonslek 

MARS Dialogisk lesing 
Lesetrappa: språklig 
bevissthet: lyd 
Matematikk: former og 
mønster (rutete, bølgete, 
stripete osv) 
 
 

Være Sammen: Vi er 
forskjellige s64 
 
Empati og problemløsning 
Følelser; misunnelig, sjalu,  
og regulere dem 
 
Å gjøre opp; si unnskyld og 
tilgi 
Sikksakbok; jeg kan si så 
mange ting 7  
 
Rollelek og konstruksjonslek 

Gi barna utfordring – 
utforsking 
(trtgghetssirkelen) 
Bankingtimeskjema – se alle 
barn / kontaktskjema 
Bølgen 

APRIL Blyantgrep og 
hånddominanse 
Leke med bokstavene 
Lesetrappa: språklig 
bevissthet - lyd 
Matematikk: overflate og 
materiell: ru, glatt, myk, hard, 
osv 

Kroppen min – si STOPP 
SiD – snakk med en voksen 
 
Rollelek og konstruksjonslek 

Evaluere tiltak rundt barn 
Barnesamtalen 

MAI Dialogisk lesing 
Finne bokstavene i navnet 
mitt  
Matematikk: telle og tall 
 

Være sammen:  
 
Sikksakkbøkene: 12 og boka 
Regnbueløvens fantastiske 
brøl 
 
Rollelek og konstruksjonslek 

Glede seg sammen med 
barna 
Le med barna – vise dem at 
du er glad i dem – Humor  
 

JUNI Ingen gruppe   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

KJENNETEGN - EVALUERING FOR BASEMØTENE – 4-5 år 

MND SPRÅK OG MATEMATIKK LEK OG DANNING VOKSENROLLEN 

AUG Barnet viser at de har 
kjennskap til voksne, andre 
barn og rutiner – bruker navn 

Barnet viser følelser i bringe- 
og hentesit og har forståelse 
for situasjonene 
 

Barn blir trøstet og knytter 
seg til voksne 
Voksne har kjennskap til 
barnet og foresatte 

SEPT Barnet har tallforståelse- 1-10 
Barn kjenner navnbildet sitt 
Barn kan lydene s og r og 
konsonantsammensetninger i 
ord 
 

Barn søker de voksne når de 
er lei seg.  
Barnet har en god opplevelse 
av å høre til i gruppa 
Barn har 
mestringsopplevelser 
Barn kan rose andre 

Voksne ser barnets behov og 
finner rette tiltak - bølgen 
Voksne veileder barna ut fra 
følelsene og lærer dem å 
tolke omgivelsene 
 

OKT Barna kan lytte til en 
fortelling, tolke et bilde og 
stille spørsmaå – svare ut fra 
en fortellibng – dialogisk 
lesing 
Kjenner formene 

Barn etablerer kjennskap og 
vennskap – henvender seg til 
hverandre ved navn, kjenner 
til begrepene kan jeg få / låne 
– jeg kan dele – jeg kan hjelpe 
Barn søker andre barn i lek 

Voksne er varme og tydelige i 
grensesetting – sier STOPP – 
og veileder til positiv aktivitet 
Voksne er den trygge hevnen 
og utfordrer barn til 
utforsking (COS) 

NOV Barna kan lytte til ei fortelling 
/ bok- rerflekterer og stiller 
spørsmål - dialogisk lesing 
Kan leke med ord og knekt 
rimekoden 
Har forståelse av kontraster 
og graden av dem; større enn, 
mindre enn… 

Barn har kjennskap til sterke 
følelser og hvordan håntere 
dem. 
Kjenner begrepet stopp, og 
sette grense for egen kropp 
Barn har tanker om mobbing 
– erting og god lek 
Barna mestrer rollelek 

Alle barn blir sett (banking-
time-skjema) 
Barna kjenner grensene på 
avdelingen  
Voksne er aktive lekepartnere 
der det trengs og veileder i 
rollelek slik at alle barn er 
inkludert i lek 

DES Barna har utforsket sansene   

JAN Bar har opplevelse av ord som 
blir til setning og setning til 
fortelling 
Barn kan sortere; over og 
underbegreper, se likheter og 
forskjeller – finne par 

Barna kan knytte seg til 
hverandre- danne vennskap – 
se hvaerandres følelser – 
trøste og sette ord på følelser 
Barn kan sette grense for seg 
selv – si stopp for egen kropp. 

Voksne er koblet på barna, 
forstår deres følelser og 
veileder dem og hjelper barna 
med dialog og tolking 
Barnesamtalen 

FEB Barna har forståelse av ord til 
setning – lage fortelling 
Barn kan uttale flere lyder og 
ord (ALLE MED) s og r og 
konsonantsammensetning i 
ord. 
Barn har tallforståelse 1-10 

Barna har kjennskap til 
begrepene å dele, turtaking, 
se hverandre. 
Barna kan ta ulike roller i 
rollelek 
 

Voksne møter barna på 
følelsene og veileder dem – 
bamsebildene 
Voksne er aktive lekepartnere 
 

MARS Kan klappe stavelser i ord. 
Lyttelek: hører forskjeller og 
likheter  
Har begreper om former og 
mønster 

Barna kan forstå andres 
følelser og bidra med 
problemløsning – gjøre opp 
for seg. 
 

Voksne gir barna trygghet og 
utfordringer/ utforsking ut fra 
COS – sirkelen 
Bankingtimeskjema – alle 
barn blir sett 

APRIL Barna har en erfaring med 
godt blyantgrep 
Barn har erfaring med at ulike 
lyder blir til ord 
Barn har kjennskap til ulike 
overflater og materiell. 

Barna kan sette grense for 
egen kropp – snakke med en 
voksen om vonde opplevelser 
Barna kan si gode ord til 
hverandre og gi kjærtegn 

Barnesamtalen 
Voksne evaluere tiltak rundt 
barn (bølgen) 

MAI Barna kan finne bokstavene i 
navnet sitt. 
Har kjennskap til fargene og 
tallforståelse 1-10 

Barna søker hverandre i lek og 
behersker mer rollelek 

Voksne evaluerer leken og 
voksnes tilrettelegging i alle 
rom / små grupper 
Voksne evaluerer stemingen 
på basen 
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ALDER: 5 – 6 år /førskolebarna 

MND SPRÅK OG MATEMATIKK LEK OG DANNING 
 

VOKSENROLLEN 

VERK- 
TØY 

Agderprosjektet – 
lekbasert læring i 
barnehagen  
Super - Sigurd 
Språkposer og –kofferter 
Numicon 
Nettbrett  

Være Sammen 
Lekekofferter med 
lekekodene 
Regnbueløven  

Være sammen – 
voksenstil og teori om 
utfordrende atferd 
Grunnlagsdokumentet 
COS – sirkelen 
Emosjonsveileder – 
bamsebildene 
Se barnet innenfra 

AUG Ingen gruppe – innkjøring – 
bli kjent 

Bli kjent – trygghet  Trygghet og tilknyting 
Observere barna i forhold til 
utvikling, tilknytning 
Møte barnas følelser- sette 
ord på dem og være i nær 
dialog med foresatte 

SEPT Blyantgrep og 
hånddominanse 
Bli kjent med bokstav 
Lesetrappa: språklig 
bevissthet: riming – rim 
Matematikk:Tall (s.102-123) 
Selvregulering: Min hatt den 
har tre kanter s.81 

Være Sammen: Jeg skal være 
meg s.32 
Men gi plass til andre s 34 
  
Identitet og selvbilde og 
gruppetilhørighet - fellesskap  
 
Rollelek og regellek 

Trygghet og tilknytning – 
bygge relasjoner 
Observere barna i forhold til 
utvikling – tiltaksteam – ?? 
Møte barnas følelser – sette 
ord på dem – være i nær 
dialog med foresatte 
Bølgen 

OKT Dialogisk lesing 
Bli kjent med bokstav 
Lesetrappa: språklig 
bevissthet: riming – rim 
Matematikk:Geometri (s.124-
143) 
Selvregulering: Hermegåsa s 
82 

Være Sammen: Bry meg om 
en annen s.36 
Hjelpe når jeg kan s.38 
 
Kan jeg låne / få – jeg kan 
dele 
 
Rollelek og regellek 

Tydelige voksne og grenser – 
arbeide med relasjoner 
Trygghetssirkelen – hvor er 
du og hvor er barnet 
 

NOV Dialogisk lesing 
Bli kjent med bokstav 
Lesetrappa: språklig 
bevissthet - setninger 
Matematikk:Måling (s.144-
153) 
Selvregulering: Frisør eller 
fotballspiller s 84 

Være Sammen: Utagerende 
atferd s.44 
Innagerende atferd s.46 
Grenser s.48 
SI STOPP – sette grense 
Mobbing eller erting 
Sette grense for egen kropp 
 
Rollelek og regellek 

Tydelige voksner og grenser 
Banking-timeskjema – se alle 
barn 
Trygghetssirkelen – hvor er 
du og hvor er barnet 

DES Ingen gruppe - jul 
 
 

Være Sammen: Hva vil du jeg 
skal gjøre s.40 
 
 

Å være koblet på - 
emosjonsveileder 

JAN Bli kjent med bokstav 
Lesetrappa:Språklig 
bevissthet: ord  
Matematikk: Statistikk (s.154-
167) 
Selvregulering: Hatt og katt 
s.85 

Være Sammen: Utestenging 
s. 50 
Det beste jeg vet s.54 
Å knytte seg til andre s.56 
 
SI STOPP – sette grense 
Sette grense for egen kropp 
Følelser sint og redd 
 
Rollelek og regellek 

Trygghet – relasjonsbygging 
– møte barnet på følelsen – 
emosjonsveileder 
Barnesamtalen 
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FEB Dialogisk lesing 
Bli kjent med bokstav 
Lesetrappa: språklig 
bevisthet: stavelser 
Matematikk: Tall (s. 102-123) 
Selvregulering: Kongen 
befaler / prinsessen befaler s. 
87 

Være Sammen: Å bli sett av 
andre s. 58 
Å dele s.60 
Turtaking s.62 
 
Rollelek og regellek 

Møte barnet på følelsen 
Trøste og glede 

MARS Dialogisk lesing 
Bli kjent med bokstav 
Lesetrappa: språklig 
bevissthet: lyd 
Matematikk: Geometri (s124-
143) 
Selvregulering: Hvem har / 
hvem er? S.91 
 
 

Være Sammen: Vi er 
forskjellige s64 
 
Empati og problemløsning 
Følelser; misunnelig, sjalu,  
og regulere dem 
 
Å gjøre opp; si unnskyld og 
tilgi 
Sikksakbok; jeg kan si så 
mange ting 7  
 
Rollelek og regellek 
 
 

Gi barna utfordring – 
utforsking 
(trtgghetssirkelen) 
Bankingtimeskjema – se alle 
barn / kontaktskjema 
Bølgen 

APRIL Bli kjent med bokstav 
Lesetrappa: språklig 
bevissthet - lyd 
Matematikk: Måling (s.144-
153) 
Selvregulering: Mikkel rev 
s.92 
 

Kroppen min – si STOPP 
SiD – snakk med en voksen 
 
Rollelek og regellek 

Evaluere tiltak rundt barn 
Barnesamtalen 

MAI Dialogisk lesing 
Oppsummering arbeid med 
bokastaver 
Matematikk: Statistikk (s.154-
167) 
Selvregulering spa med 
pizzamassasje s.93 

Være sammen: 
skoleforberedelse s.66 
Fremtidsdrømmer s.68 
 
Sikksakkbøkene: 12 og boka 
Regnbueløvens fantastiske 
brøl 
 
Rollelek og regellek 
 

Glede seg sammen med 
barna 
Le med barna – vise dem at 
du er glad i dem – Humor  
 

JUNI Ingen gruppe   
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KJENNETEGN - EVALUERING FOR BASEMØTENE – 5-6 år 

MND SPRÅK OG MATEMATIKK LEK OG DANNING VOKSENROLLEN 

AUG Barnet viser at de har 
kjennskap til voksne, andre 
barn og rutiner  

Barn etablerer vennskap i lek  Barn knytter seg til voksne 
Voksne har kjennskap til 
barnet og foresatte 

SEPT Barnet har et godt blyantgrep 
Barnet har tallforståelse 
Barn skriver navnet sitt  
Barn knekker rimekoden 
 

Søker voksne når de er lei seg.  
Barnet har en god opplevelse 
av å høre til i gruppa 
De har mestringsopplevelser 
Barn kan rose andre 

Voksne ser barnets behov og 
finner rette tiltak - bølgen 
Voksne veileder barna ut fra 
følelsene og lærer dem å 
tolke omgivelsene 

OKT Barna kan lytte til en 
fortelling, tolke et bilde og 
stille spørsmål – reflektere - 
svare på spørsmål ut fra en 
fortelling – dialogisk lesing 
Kjenner formene 

Barn etablerer kjennskap og 
vennskap – henvender seg til 
hverandre ved navn, kjenner 
til begrepene kan jeg få / låne 
– jeg kan dele – jeg kan hjelpe 
Barn mestrer rollelek 

Voksne er varme og tydelige i 
grensesetting – sier STOPP – 
og veileder til positiv aktivitet 
Voksne er den trygge hevnen 
og utfordrer barn til 
utforsking (COS) 

NOV Barna kan lytte til ei fortelling 
/ bok- rerflekterer og stiller 
spørsmål - dialogisk lesing 
Kan leke med ord og knekt 
rimekoden 
Barn har forståelser for 
måling – størrelser, mengder 
Barn kan utsette eget behov 
og vente på tur 

Barn har kjennskap til sterke 
følelser og hvordan håntere 
dem. 
Kjenner begrepet stopp, og 
sette grense for egen kropp 
Barn har tanker om mobbing 
– erting og god lek 
Barn mestrer regellek 

Alle barn blir sett (banking-
time-skjema) 
Barna kjenner grensene på 
avdelingen  
Voksne er aktive lekepartnere 
der det trengs og veileder i 
rollelek slik at alle barn er 
inkludert i lek 

DES Barna har utforsket sansene   

JAN Barn har kjennskap til ulike 
boksatver og at bokstaver 
danne ord 
Barn har kjennskap til 
statestikk 

Barna kan knytte seg til 
hverandre- danne vennskap – 
se hvaerandres følelser – 
trøste og sette ord på følelser 
Barn kan sette grense for seg 
selv – si stopp for egen kropp. 
Barn kan planlegge og fordele 
roller i rolleleken 

Voksne er koblet på barna, 
forstår deres følelser og 
veileder dem og hjelper barna 
med dialog og tolking 
Barnesamtalen 

FEB Barn kan reflektere, stille 
spørsmål ut fra et fortelling – 
dialogisk lesing 
Barn kan klappe stavelser i 
ord – setninger 
Barn har tallforståelse  

Barna har kjennskap til 
begrepene å dele, turtaking, 
se hverandre. 
Kan ta ulike roller i rollelek 
Barn mestrer regellek 

Voksne møter barna på 
følelsene og veileder dem – 
bamsebildene 
Voksne veileder barna i 
regellek og turtaking 

MARS Barn kan reflektere, stille 
spørsmål ut fra et fortelling – 
dialogisk lesing 
Har kjennskap til ulike former 

Barna kan forstå andres 
følelser og bidra med 
problemløsning – gjøre opp 
for seg. 
 

Voksne gir barna trygghet og 
utfordringer/ utforsking ut fra 
COS – sirkelen 
Bankingtimeskjema – alle 
barn blir sett 

APRIL Barn har erfaring med at ulike 
lyder blir til ord 
Barn har kjennskap måling 
Barna kan vente på tur – 
utsette eget behov – regulere 
følelsene 

Barna kan sette grense for 
egen kropp – snakke med en 
voksen om vonde opplevelser 
Barna kan si gode ord til 
hverandre og gi kjærtegn 

Barnesamtalen 
Voksne evaluere tiltak rundt 
barn (bølgen) 

MAI Barna har kjennskap til ulike 
bokstaver 
Barn har kjennskap til 
statestikk 

Barna søker hverandre i lek og 
behersker rollelek 
Barn har en opplvelse av hva 
det vil si å begynne på skolen 
og hva en skolehverdag er 

Voksne evaluerer leken og 
voksnes tilrettelegging i alle 
rom / små grupper 
Voksne evaluerer stemingen 
på basen 

 


