
 
 
 
 

      Brensmork barnehage  

      Gode opplevelser - glade barn 

 

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK 

Språket er viktig for all tankevirksomhet og læring, og vi i barnehagen skal legge til rette for tidlig og 

god språkstimulering. I Brensmork barnehage jobber vi aktivt for at vi skal ha et godt 

språkstimulerende miljø med voksne som bruker språket i samspill med barna hele dagen. For å 

skape et godt språkmiljø må vi som voksne være tilstedeværende, anerkjennende, motiverende, 

lyttende, interesserte, spørrende og responderende. 

 

For å kunne gi barna god språkstimulering, må vi være bevisst på vårt ansvar som språkmodeller og 

selv være aktive språklig ved å  sette ord på alt vi gjør og «bade» barna i språk. Vi må samtidig  bruke 

alle situasjoner til å være gode støttespillere i barns tilegnelse av språket og anerkjenne og stimulere 

deres ulike uttrykk, og gi dem positive erfaringer med å bruke språket. Dette gjør vi blant annet 

gjennom å gi tilpasset støtte, og ved å stille spørsmål, oppmuntre og legge til rette for at alle barn tar 

del i samspill og samtaler. Vi må også legge til rette for språklig samhandling barna imellom. Når det 

gjelder flerspråklige barn, så er det viktig at vi  støtter dem i å bruke morsmålet sitt, samtidig som vi 

jobber aktivt med å fremme og utvikle deres norskspråklige kompetanse.  

 

Å delta i en samtale handler om å snakke og lytte vekselsvis, om å ha oppmerksomheten rettet mot 

det samme, og om å påvirke og bli påvirket av hverandre.  For å oppnå gode samtaler med barn må vi 

være nære, engasjerte og bevisste voksne som toner oss inn med barna og tolker det de prøver å 

kommunisere verbalt og non-verbalt. Som voksne må vi hele tiden tilpasse oss og bygge samtalen 

opp rundt det enkelte barns bidrag.  Ved å lytte til barna, vise interesse og svare når de uttrykker seg, 

vil de stimuleres til å snakke, samtidig som de får erfaring med språk og dialog. Det er viktig å 

fokusere på det barna er opptatt av, og tilpasse språket etter alderen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITETER SOM ER SPESIELT POSITIVE FOR BARNS 

SPRÅKUTVIKLING OG SOM VEKTLEGGES I VÅR BARNEHAGE ER: 

 Samtale 

 Rim, regler, dikt og sang 

 Fortelling og høytlesing 

 Lek 

 Utforsking av skriftspråket 


