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Språklig utforsking på mange 
måter – aktiviteter som 
inviterer til deltakelse og 
fellesskap



Påstand:

• Barn tegner mindre nå enn 
før, både hjemme og i 
barnehagen.

• Lite selvtillit på å tegne.
• Barna sitter ofte rundt et 

bord, styrt av at noen er 
flink, mens andre ser på og 
kopierer.



Literacy i barnehagen

• Tidlig literacy omfatter barns språktilegnelse i årene
fra fødselen til åtte år, og inkluderer barnas erfaringer
med muntlig språk, symbolspråk og skriftspråk
(Gjems, 2016).

• Barn lærer om litteracitet mens de er hjemme og i
barnehagen, og ellers på steder der talt og skrevet
språk primært brukes som et redskap for å
konstruere og kommunisere mening (Gjems, 2016). 

• Corsaro (2001) løfter fram betydningen av barns 
jevnaldringskultur for deres interesser for å skape
mening gjennom tegne- og skriveaktiviteter som en
kilde til interaksjon. 



Å uttrykke seg visuelt 

• Tegning- som tilgangskompetanse til 
samfunnsdeltakelse.

• Varierte erfaringer og utforsking 
med skrift, slik som tegning, gir barn 
et godt grunnlag for utvikling av 
literacy og kompetanse (Stagg 
Peterson & Friedrich, 2022). 

• Barn tar i bruk det de har tilgjengelig 
i sin meningsskaping, og de velger 
alltid ut og tegner eller skriver om 
det de opplever som sentralt (Kress, 
1997). 



Utvidet tekstbegrep
• Tekster er ikke bare skrift, men opptrer ofte i 

kombinasjon med visuelle virkemidler.
• Tegning som semiotisk ressurs (semiotikk=læren om 

tegn og tegnsystemer),der barn kommuniserer ideer, 
kunnskap og forståelse. 

• Tegning er en aktivitet der barn uttrykker mening og 
finner mening, ofte i samspill med andre.

• Sosiokulturelle undersøkelser viser at barn inngår i 
samspill med andre når de tegner, og at tegning og 
samtale ofte går hand i hand 
(Hopperstad, 2008).



Tegneverksted

Å uttrykke seg 
gjennom 
tegning som 
tekst.



Krokitegning

Tegn sidepersonen din, 
uten å se på arket eller
løfte blyanten.



Del med sidepersonen:
- Hva lyktes du med?
- Hva utfordret deg? 



Vi utforsker tegning i 
fellesskap



Blindtegning

Hent noe fra sekken eller 
vesken din som du ønsker 
å tegne.

Lukk øynene og tegn 
gjenstanden uten å se på 
papiret.

Det er ikke lov å løfte 
blyanten!



Snakk sammen med 
gruppen din om:

• Hva synes du om tegninga di? Hva 
synes de andre om den?

• Hva ligner tegningene på? Kan de 
ligne på andre ting? 

• MÅ tegningene ligne på noe? 
Hvorfor/hvorfor ikke?

• Kan personalet i barnehagen tegne 
sammen med barna? 
Hvorfor/hvorfor ikke?



Hvorfor tegne?

• Utvikler kreativiteten
• Øker konsentrasjonen
• Bedrer koordinasjonen
• Positivt for psykisk helse



Hva er tegning?
• Et uttrykk for vår medfødte evne til å skape og 

kommunisere.
• Tegningsprosessen i seg selv er meditativ, 

berikende og oppbyggende. Når du tegner noe, 
blir du opptatt av tegningsprosessen og blir 
kjent med motivet ditt gjennom virkelig å se det.

• Ulike typer tegning: realistisk tegning, symbolsk 
tegning og ekspressiv tegning.



Når jeg tegner, setter jeg en strek, så en strek til. Strekene blir til spor. Jeg forsøke å ikke 

tenke for mye når jeg tegner. Det er herlig å være i flytsonen – når hånden fører 

blyanten, og bevisstheten er med, men uten at tankene er klart formulert. Akkurat som 

danseren som ikke stopper for å tenke på neste dansetrinn, kan jeg ha motet til en 

danser, jeg setter spor, så et nytt spor og tar sjansen på at disse sporene henger 

sammen. Blyanten, som er forlengelse av hånden og kroppen, flyr bortover arket, og 

jeg bare stoler på at det vil fungere.

(Ilmi Gutzeit Mathiesen hos Fønnebø, s. 130)



Snøballkasting
Hvordan kan utforskende skriving og 
tegning være inkluderende og 
fellesskapene aktiviteter i barnehagen? 



Oppsummering
Hvordan kan utforskende skriving og 
tegning være inkluderende og 
fellesskapene aktiviteter i barnehagen? 

https://padlet.com/heidi_sando/i







Gardermoen





Inkluderende 
språkarbeid ute

• Butikklek som inviterer flere
barn i utforsking og lek med 
skriftspråket i samspill med 
voksne

• Muntlig språk gir deltakelse
• Lite forberedelse
• Tilgang på materiell
• En inngang til lek og samspill

Legg merke til Maria som brobygger i 
språkarbeidet, og hvilke grep hun tar for å 
inkludere flere barn i ulike aktiviteter. 





Takk for oss!

Ta kontakt om dere 
lurer på noe J

Kontaktpersoner: 
heidi.sando@ntnu.no
gunilla.e.isaksen@ntnu.no
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