
Tiltakskatalog barnehage 
 

Observasjonsverktøy: Alle med 

Hva? Observasjonsskjema som dekker seks utviklingsområder: 
Språkutvikling, lek, sosio-emosjonell utvikling, 
hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling. 

Målgruppe: Barn i alderen 1-6 år. 

Hjemmeside: www.infovestforlag.no/alle-med-observasjonsskjema 

 

Observasjonsverktøy: TRAS 

Hva? Et pedagogisk kartleggingsverktøy for observasjon av 
språkutvikling 

Målgruppe: Barn  i alderen 2-5 år. 

Hjemmeside: www.tras.invovestforlag.no 

 

Observasjonsverktøy: Løpende protokoll 

Hva? Observasjonsskjema der man skriver ned sine observasjoner 
fortløpende. Man skiller mellom selve beskrivelsen av 
observasjonen og tolkningen av den. Benyttes når man vil ha 
informasjon om en bestemt aktivitet, situasjon eller barn. 

Målgruppe: Barn i alderen 1-6 år. 

 

Observasjonsverktøy: Sosiogram 

Hva? Et sosiogram er en visuell representasjon av relasjonene mellom 
mennesker. Benyttes for å få informasjon om det sosiale 
samspillet, hvem har kontakt med hvem og hvor ofte.  

Målgruppe: Barn i alderen 1-6 år. 

 
 



Pedagogisk materiell: Snakkepakken 

Hva? Et språkverktøy som består av konkrete gjenstander, spill og 
bøker. 

Målgruppe: Barn i barnehage- og småskolealder. 

Hjemmeside: www.snakkepakken.no 

 

 

Pedagogisk materiell: Språkløft 

Hva? Arbeidsmodell for ekstra språkløft i barnehagen 

Målgruppe: Alle barn i barnehagen 

Hjemmeside: http://www.statped.no/globalassets/statpedmagasinet/dokume
nter/kapellveien_bhg_rapport_spraakloeft__260816.pdf 

 

 

Pedagogisk materiell: Småsteg 

Hva? Småsteg er et pedagogisk verktøy for barnehagen i arbeidet med 
å forberede barn på skolestart. 

Målgruppe: Barn i alderen 4-5 år. 

Hjemmeside: https://www.prososial.no/index.php/smasteg 

 

 

Pedagogisk materiell: Grønne tanker-glade barn 

Hva? Verktøykasse med materiell som kan benyttes for planlagt 
tematisering av tanker og følelser i samlingsstunden med alle 
barna,og som en metode for refleksjon, forståelse og bearbeidelse 
med utgangspunkt i hverdagshendelser. Materialet kan også 
brukes for å hjelpe barn som trenger å bli mindre hemmet av 
sinne og/eller engstelse. 

Målgruppe: Barn i alderen 3-6 år. 

Hjemmeside: http://www.gyldendal.no/Barnehage-gammel/Pedagogisk-
materiell/Groenne-tanker-glade-barn 



 

 

Individuell støtte og tilrettelegging 

Hva? Individuell og systematisk støtte og tilrettelegging i form av 
fysisk tilrettelegging, sosial tilrettelegging eller pedagogisk 
tilrettelegging. Tilretteleggingen må vurderes underveis og 
justeres i tråd med barnets behov og utvikling. 
Aktuelle tiltak kan være: lekegrupper, språkgrupper, endring av 
barnets oppholdstid i barnehagen, forsterket personaltetthet for 
en kortere periode, jevnlige samtaler med enkeltbarn eller 
grupper av barn, systematisk bruk av litteratur om spesielle 
emner, utvidet samarbeid med foresatte, målrettet 
kompetanseheving av ansatte. 

Målgruppe: Barn som strever på ulike måter. 

 

 

 


