
Språk 

 

"I barnehagen skal barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et 

mangfold av kommunikasjonsformer". 

"Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulerer til språklig 

nysgjerrighet, bevissthet og utvikling" (Ny Rammeplan) 

Når vi hører ordet språk tenker vi ofte på det verbale språket, det vi hører og forstår. Men 

språk er så mye mer, og kroppsspråket er en stor del av dette. Fra barna er små er det gjennom 

kroppsspråket vi kommuniserer med dem, vi tolker signaler de gir, og etter hvert forstår vi 

hva det er de kommuniserer gjennom handlingen de gjør. Man kan oppleve at små barn biter, 

slår o.l, og for dem er dette et språk for å fortelle at de kanskje ikke er helt fornøyde med 

situasjonen de er i. Ettersom barna blir større vil de fleste utvikle et verbalt språk, og til dette 

trenger de gode forbilder og aktive voksne. Hver dag blir barn utsatt for det verbale språket, 

og for hver dag som går tilegner barn seg nye sider ved språket. 

 

 Barnehageårene er den viktigste tiden for tilegning av det verbale språket, og det er viktig at 

vi voksne er bevisste vår rolle i tilegningen av dette. Gjennom forskjellige formingsaktiviteter 

får barna bruke flere språk enn det verbale, og vi ser det som viktig å ivareta barnas mange 

uttrykksformer. Rammeplanen ber oss "bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og 

stimulerer til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling". 

 

Snakkepakken er et verktøy som ble utviklet for å hjelpe fremmedspråklige til å lære seg 

norsk lettere. I Snakkepakken finner man fortellinger, eventyr, og til alle historiene finner 

man flere nøkkelord, og disse finnes som konkreter som kan hjelpe barna med å lære disse 

ordene. Men Snakkepakken er ikke bare et fint verktøy for å hjelpe fremmedspråklige til å 

tilegne seg norsk, det er et verktøy man kan bruke på alle barn i tilegnelsen av det verbale 

språket. Dette er like spennende for et barn på 1 år som for et barn på 6 år.  

 

I Hole kommune er det bestemt at det skal brukes TRAS på alle barn. Tras er et 

observasjonsverktøy for å observere barnets språk i daglig samspill. Tras er delt opp i 3 

hovedområder hvor et går på samspill, et på forståelse og et på uttale. Gjennom bruk av Tras 

kan vi tidlig fange opp hvis barn sliter på noen av disse områdene, og sette i gang med tidlig 

innsats.  

 

Hva vil dette si for oss i Vik formingsbarnehage?  

Dette krever tilstedeværende voksne, slik at de kan tolke barnets kroppsspråk og andre uttrykk 

i ulike situasjoner, og hjelpe dem med å berike sine språk. Allerede fra barna går på 

småbarnsavdeling jobber vi med å få til gode samtaler og disse utvikles utfra hvilke nivå 

barnet er på. I Vik Formingsbarnehage vil Snakkepakken være en viktig del av vår hverdag og 

elementer fra dette materialet vil være med oss i samlinger og i temaer vi jobber med. 


