De gruer seg litt, men gleder seg enda mer. I barnehagen
øver 5-åringene på å bli trygge førsteklassinger.
Tekst: Emma Th. Hansen Foto: Anne Elisabeth Næss
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øv elser
for bar na
• Gå på do på egenhånd
• Vente på tur
• Sitte i ro i minimum
20 minutter
• Kle på seg selv
• Samarbeide og leke
med flere
• Skrive navnet sitt
• Rekke opp hånden

To pluss to? Zöe har
svaret!

hjemmeskole
• Sett av et fast tidspunkt i uken, f.eks.
30 minutter hver
søndag. Barn liker
faste rutiner.
• «Skoletimene» må
være lystbetonte og
frivillige. Lær barnet
ditt at ro er viktig for
konsentrasjonen.
Skru av småsøsken,
tv og musikk.
• Still forberedt.
Bestem oppgaver på
forhånd.
• Jobb på tvers av
temaer. Bland gjerne
norsk, matte og
naturfag.
• Lag en perm der
oppgavene løses på
egne ark.
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17 snart skoleklare

5-åringer klemmer hardt rundt
fargeblyanten. Akkurat som en
magisk tryllestav blir tall og bokstaver synlige på papiret. Barna i
Torshovhagen barnehage i Oslo
koser seg fra side til side i aktivitetsheftet «Trampoline». Noen har
hoppet til skilpadden på side 31
og strever med å komme videre,
mens andre halshugger kjendiser på side 35. Verken Jennifer
Aniston eller Toralv Maurstad blir
spart når oppgaven er å finne
fire ansikter, fem hender og seks
føtter. For 5-åringer tuller ikke med
tall. Skoleklubben i barnehagen
krever full konsentrasjon. Lyden
av saks mot papir, hender i været
og rop om hjelp. Det er lyden av
skolestart.
Lærerike turer
– Jeg er god på lekser, jeg! Isak
strutter av selvtillit og kan allerede
skrive navnet sitt.
En gang i uken samles
5-åringene for å leke skole. Denne
onsdagen sitter Isak ved bordet
og løser oppgaver sammen med
de andre, men en annen onsdag
var han gutten som forsøkte å
kvele en ekte kvelerslange med
hendene.
Barna øver nemlig ikke bare på
å sitte stille og gjøre lekser det siste
året i barnehagen. Annenhver uke
drar de på «skoletur», og de har
vært på både Tekniske museum,
Munchmuseet og Thor Heyerdahls
Kontiki. Dette året er det imidlertid
Isak med slangen i Reptilparken i
Oslo som har gjort mest inntrykk.
Som førsteklassing gjelder det
å være modig på mange områder.
Hvordan kan man best som
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Bildetekst Agnimaxi mporum eost
occuptate nus antis et que.

foreldre forberede barnehagebarnet på en ny skolehverdag?
Siste året i barnehagen
– Vi legger listen lavt og har som
mål at de skal kunne skrive og
gjenkjenne navnet sitt, sier Malin
Ellingseter, pedagogisk leder og
hovedansvarlig for skoleklubben i
Torshovhagen barnehage.
Hun opplever likevel at foreldre
til barn helt ned i 3-årsalderen er
stresset dersom barnet ikke kan
alle bokstavene.
– Jeg pleier å si til bekymrede
foreldre at det er skolen som
skal tilpasse seg barnet og ikke
omvendt.
For at overgangen til skole skal

bli best mulig, intervjuer hun barna
i forkant der de svarer på spørsmål
som «dette vil jeg at skolen skal
vite om meg» og «dette tenker
jeg om å begynne på skolen».
Foreldrene fyller ut med informasjon om hva barnet liker å holde
på med og mestrer særlig godt,
hvordan det samhandler med
andre barn og om det er situasjoner eller områder der barnet

«Man må tørre å
ta kontakt med en
voksen og øve seg
på å si ifra.»
Malin Ellingseter

foeldrer åd

Malin Ellingseter, pedagogisk leder i Torshovhagen barnehage, sørger for at både sønnen Isak, Zöe, Nora og de
andre barna er forberedt til skolestart i august.

trenger spesiell omsorg. All denne
informasjonen sendes til de ulike
skolene før skolestart.
– Mange foreldre tenker mest
på tall og bokstaver, men alt det
andre er vel så viktig. Vi øver på
å knyte sko, gå på do og lukke
jakken, sier Ellingseter, som også
inviterer førskolebarna til overnatting i barnehagen før sommerferien. Hun mener at det er like viktig

å jobbe med selvstendighet og
mestringsfølelse.
– Man må tørre å ta kontakt
med en voksen og øve seg på å si
ifra. Ikke alle foreldre ser den siden
av forberedelsene.
Skolen – mer enn lek
Vibeke Allison, lærer ved Lilleborg
skole i Oslo, har tatt imot spente
førsteklassinger helt siden

6-åringene inntok klasserommet
på slutten av nittitallet. Hun vet
godt at ikke alle bare gleder seg til
å begynne på skolen.
– Vi snakker mye om at det er
lov å gjøre feil, og at det er fint å
svare på spørsmål selv om man
ikke er sikker på svaret.
I barnehagen er leken viktig for
å tilegne seg læring, og dette er
noe skolen bygger videre på.

• Spør barnet ditt
om forventninger,
ta bekymringer på
alvor, rydd opp i
misforståelser
• Snakk positivt om
skolen – nye venner,
nye ting man lærer,
ny lekeplass
• Skaff deg informasjon om hva
som skjer første
skoledag på din
skole
• Gå/reis langs skoleveien
• Besøk skolegården
og nærområdet
• Bli kjent med noen
klassekamerater og
deres foreldre
• Gi skolen nok informasjon om barnet
• Sett deg inn i
hvordan samarbeidet mellom hjem og
skole fungerer
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Hopp i det!
Flere aktivitetshefter
er utviklet for å forberede 5-åringene i
barnehagen på skolestart:
«Mikkel og Milla
skal begynne i
første» av Anne-Lise
Gjerdrum, Cappelen
Damm, 2013
«Trampoline»
av Janne Hals,
Gyldendal, 2012
«Mio –
Matematikken
– Individet –
Omgivelsene» av
Tone Dalvang m.fl.,
Aschehoug, 2008
(observasjonsmateriale for barnehagene).

Bildetekst Agnimaxi mporum eost
occuptate nus antis et que la doluptatiam nihil et ommoloribus ut officiet quunt.

K lart jeg
k a n!
Terje Krogsrud
Fjeld, tidligere lærer
og nå journalist i
Aftenposten junior,
har skrevet boken
«Klart jeg kan!»
Der får du tips til
aktiviteter med tall
og bokstaver som du
kan gjøre sammen
med barna før
skolestart. Krogsrud
avviser at barna vil
kjede seg på skolen
dersom de kan en del
på forhånd. Han tror
at gleden og stoltheten over å mestre er
større enn nysgjerrigheten.
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– Vi jobber med hemmelig venn
og vennegruppe, og leker mye
sammen i begynnelsen for å bli
kjent.
Men skolehverdagen er likevel
mer enn lek. Nye regler, andre
forventninger.
– På skolen er det flere barn i
klassen og færre voksne per barn.
Det forventes at 6-åringer kan
sitte i ro i 20 minutter om gangen.
Det er mindre utetid og alt er mer
regulert av klokken.
Når det gjelder faglige og
sosiale ferdigheter, er førskolelæreren mest opptatt det sosiale.
– Det er en fordel å kunne skrive
navnet sitt, men man trenger
ikke å kunne noe spesielt faglig,
det lærer man på skolen. Det er
derimot en stor fordel å kunne
leke med flere, være venner med
mange, kunne gå på do på egen
hånd og kle på seg selv.
Hun oppfordrer også alle
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Bildetekst Agnimaxi mporum eost occuptate nus quunt.

foreldre til å snakke positivt om
skolen og de andre barna
i klassen.
Selvregulering
Som leder for prosjektet Skoleklar!
forsker Ingunn Størksen på
5-åringer. Hun som ser på om
norske barnehagebarns sosiale
ferdigheter er viktig for videre
læring i norsk skole.
Studier fra andre land har

allerede vist at barn som er flinke
til å regulere egen adferd allerede
i barnehagealderen, har større
mulighet til å lykkes på skolen. De
greier å tilpasse seg undervisning
i grupper, klarer å vente på tur og
de avpasser sine innspill til læringssituasjonen. Størksen mener at
denne tilpasningsevnen er en
viktigere forutsetning for å lykkes
på skolen enn intelligens.
– Det å være impulsiv i skolen vil

Lek med
tall

Bildetekst Agnimaxi mporum eost occuptate nus antis et que la
doluptatiam nihil et ommoloribus ut officiet quunt ut magnam,
qui torendi tiatur?

Aktiviteter i hverdagen er perfekt
for å lære matematikk. Hvor mange
melkekartonger
kjøpte vi? Hvor
mye koster en sekk
poteter?
• Start med ukens
tall, heng det opp på
kjøleskapet!
• Øv på å skrive tallet
riktig. Man starter
nesten alltid på
toppen! Tallene 0, 3,
4 og 8 er vanskeligst
• Let etter tall ute;
husnummer, fartsgrenseskilt, prislapper
• Lek butikk i stua
• Lego-matte. Skriv
enkle plusstykker og
be barnet ta legoen
til hjelp!

Lek med
bokstav er
kunne ødelegge både for barnet
selv og for andre barn.
Hun mener derimot at å huske
godt og kunne være oppmerksom vil gjøre det lettere og morsommere å lære og dermed trives.
– Ofte ser vi at barn liker å
hjelpe til, og at de vil anstrenge
seg for å gjøre små oppgaver best
mulig når de først får ansvar. Det å
få ta del i rutiner vil også bidra til at
barna forstår at de må tilpasse seg
regler, og at de ikke kan la egne
impulser styre.
Lek og spill som «Memory» og
«Kongen befaler» er andre måter å
trene på dette hjemme.
Bli vant til Voksne
Funn fra Skoleklar! viser også at
norske 5-åringer samspiller med
voksne i mindre grad enn i andre
land, som USA. Et overdrevet fokus
på barns medvirkning kan være
noe av årsaken, mener Størksen.

– 5-åringene i barnehagen har
behov for kognitiv stimulering fra
voksne, og det er viktig at de ikke
trekker seg unna. Disse barna skal
snart inn i skolen, og det å lære å
forholde seg til voksne i læringssituasjoner er viktig.
Foreldre kan øve på dette på
mange måter.
– Ved å lese spennende bøker
sammen kan man diskutere nye
ord og temaer. Voksne kan også
hjelpe barna til selvregulering ved
at de veileder dem i for eksempel
konfliktfylte situasjoner.
Klassebildet
De tøffe gutta i Torshovhagen barnehage stiller seg bakerst, jentene
i andre rekke, men blå striper i
håret avslører at de er tøffe på sin
måte. En gutt nekter. Han vil ikke
være med i det hele tatt. Rommet
er ladet med forskjellige forventninger. Det arrangerte klassebildet

En vanlig fremgangsmåte i skolen er å
ha ukens bokstav.
Stor eller liten? Øv på
dem begge, dersom
skolestart nærmer
seg. Husk at du ikke
kaller for eksempel
B for be, men for «b».
Tykke blyanter er
lettere for barnet å
holde riktig.
• Lek med bokstaver
– form dem i ulikt
materiale (tegn, klipp
ut, form i plastilina,
bygg lego, bruk
kvister og stein).
• Bokstavleting i
aviser og blader.
• Bokstavjakt med
skattekart eller
tampen brenner.
• Skriv lister med
barnet – ønskeliste,
handleliste, pakkeliste.
• Klipp ut pappkort
med en bokstav på
hvert kort. Sett bokstavene sammen til
enkle ord: S-O-L, I-S,
O-L-E og etter hvert
setninger; O-L-E L-I-KE-R I-S.
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GEometripizza
Først
er man
størst,
så er man
minst!

XY () i dyp
konsentrasjon.

er et lite bevis på at skolestart
nærmer seg. Noen ser litt engstelige ut og biter seg i leppa, andre
ser bort på vennen ved siden av
for en bekreftelse. Spente blikk,
tankefull mimikk. Et klassebilde
sier mer enn ord.
– Først er man størst, så er
man minst! konkluderer et klokt,
lite hode.
– Jeg kjenner læreren på
Lilleborg skole. Han er snill,
men av og til litt streng, sier en
annen.
– Jeg vil savne barnehagen.
Jeg vil savne Renate!
– Ikke jeg!
Når skoleporten åpner seg for
nærmere 60 000 førsteklassinger i august, vil spenningen blant
foreldre og barn være til å ta og
føle på. Imens kan det være lurt å
øve seg på glidelåser, skolisser og
spissing av blyanter.

«Klassebilde» fra
Torshovhagen barnehage! Bakerst fra
venstre: ... Jentene i
midten: ... Foran fra
v.enstre:
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Neste gang dere skal ha pizza, kjøp pizzadeig
og pizzafyll og bak en «geometri-pizza»!
Slik gjør dere: Form deigen på utradisjonelt vis. Skjær ut tre
former av deigen: trekant, sirkel og firkant. Hvilken form smaker
best? Hvor mange biter spiste dere av hver?

Mattebrød
Å lære matematikk er gøy. I hvert fall hvis dere baker et mattebrød sammen.
Dere trenger:
4 ½ dl melk
6 ss smeltet margarin
3 ss sukker
50 gram gjær
2 egg
600 gram hvetemel
Valmuefrø
Snakk om begrepene før dere starter:
Hvor mye er en liter og en desiliter, en teskje og en spiseskje? Om
elting og heving, og om varmegrader og tid.
Slik baker dere:
Smelt margarin og varm opp melken forsiktig til lunken temperatur. Løs opp gjæren i melken. Bland margarinen i melk- og gjærblandingen og tilsett halvpiskede egg og sukker. Ha i hvetemelet
og rør godt. Dekk til deigen og la den heve i en liten time.
Lag morsomme utradisjonelle former å pensle med sammen
pisket egg. Strø over med valmuefrø.
Heves igjen cirka ½–1 time. Steketid: 200 grader i cirka 10–15
minutter, eller til emnene er gylne, på midterste rille.

