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BEGREPSPLAN 
ORD FOR BEGREPS 

SYSTEMER 

BARNEGRUPPE 

ÅRSKULL 

ORD FOR BEGREPER NOEN 

KOMMENTARER 

1. FARGER 3 år Rød, blå, grønn, gul, 

brun, svart, hvit 

 

Tegneark, fargeblyanter 

m.m. Farger inne og i 

naturen -

fargeforandringer etter 

årstider. 

2. FORM 4 år Rund,  trekant, firkant 

rettlinjet, bue 

 

Ulike materiell/former 

ute og inne. 

5 år  Kule, terning  

 

3. STILLING 4 år  

 

 Lodd i snor og glass skål 

med farget vann el. 

gjennomsiktig flaske med 

farget vann. 
5 år Sittende, stående, 

liggende, bøyd, skrå, 

vannrett og loddrett 

 

4. PLASS I 

ROMSAMMENHENG 

3 år På, under, over, mellom 

foran og bak 

 

 

4 år Først, sist 

 

5. STØRRELSE 4 år Stor-, liten-, (større enn, 

mindre enn, størst, minst) 

 

Ting med ulike  

størrelser: høyde og 

lengde. 

5 år Høyde- og lengde-. 

 

6. RETNING 4 år  Nedover, oppover 

 

 

5 år Fra høyre mot venstre, fra 

venstre mot høyre 

 

7. ANTALL 4 år 

 

(Mengde) Stort/lite antall 

i mengder/grupper 

 

Antall 1, 2, 3 (ev. større 

antall/flere) i mengder 

(antallet finner vi ved å 

telle og antallet kan angis 

med tallsystem). 

 

Mengden undervises som 

eget begrep, jf. 

"Basisbok..." s. 202, 

vedlegg 21 

 

Se BU- program for 

Antallet tre og for å gjøre 

Antallet en større s. 203-

206 i "Basisbok.." 

 

Viktig også å øve på rams 

f.eks. i forb. med 

fortellingen av eventyret 

som: De tre bukkene 

Bruse og Geitekillingen 

som kunne telle til ti, 

m.fl. 

5 år Forandre av antall i 

mengden: 

 

Å gjøre antallet større, (å 

legge til, å plusse) en 

større, to større ev. flere 

større. 

 

Å gjøre antallet mindre (å 

ta bort, å trekke fra), en 

mindre, to mindre ev. 

flere mindre. 
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8. LYD/SPRÅKLYD 

 

4 år 

 

 

 

 

 

 

Begrepet "lyd" (i sin 

alminnelighet): Sterke, 

svake, dype, høye lyder. 

Lyder i naturen; 

dyrelyder, fuglelyder, 

vindsus m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jf. "Basisbok..." vedlegg 

5, si. 182-183 5 år 

 

Begrepet "språklyd" i 

talte ord. Bestemme 

språklyder på plass først i 

ord. 

9. MØNSTER 4 år Striper, rutet, prikket, 

blomster 

 

Stoffer med ulike 

mønster 

10. FUNKSJONER/ 

HVA TING KAN 

BRUKES TIL 

3 ÅR Personalet snakker om 

ulike funksjoner i 

hverdagslivet. Hva ting 

kan brukes til: tegne med, 

drikke av etc. 

 

Kopp, glass, blyant, leker 

m.m. 

11. STOFF-ARTER 4 år Tre, papir, plast, glass, 

tøy, skinn, metall 

Ting av glass, metall, 

plast etc. 

 

12. OVERFLATE 5 år Glatt, ru, matt, blank Ting laget av tre, lær, 

papir, plast etc. 

 

13.STOFF 

EGENSKAPER 

4 år Tungt, lett, bløtt, hardt, 

knuselig, flytende 

Bomull, metall, 

plastelina, trepinner etc. 

 

14. VEKT 5 år Stor (tung), liten (lett), 

vekt i forhold til noe 

annet, som f.eks en 

blyant og et malerskrin 

m.m. 

 

Veiing av objekt. 

 

Kg som vektenhet (ulike 

kilo- pakker presentert 

 

 

La barna sammenligne to 

og to objekter - ting som 

har stor og liten vekt i 

forhold til hverandre. 

Legg også til rette for at 

barna skal oppdage og gi 

uttrykk for at det ikke 

trenger å være 

sammenheng mellom 

størrelse og vekt. 

 

15. TEMPERATUR 5 år  Kaldt/lav temp og Varm 

/høy temp i forhold til 

noe. Kjølig, iskaldt, kok 

varm, lunken. 

Vann og annet med ulike 

temperaturer. temp ute og 

inne. 

16. LUKT 4 år 

 

God/vond lukt, lukter i 

naturen, matlukt av ulike 

slag, fruktlukter 

Mat med ulike lukter. 

Bruk av nærmiljøet. 

 

 

17. SMAK 3 år Sur, søt, salt smak 

Eplesmak, appelsinsmak 

Div mat og frukter som 

det kan smakes på. 
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18. TID 4 år Dag, natt, morgen, kveld, 

årstidene; Sommerårstid, 

høstårstid, vinterårstid, 

vår årstid 

 

 

19. FORANDRINGER 

 

 

 

5 år 

 

 

 

I farger, form, stilling, 

plass, retning, tid/årstid, 

døgnets deler, temperatur 

m.fl.  

Naturen 

 

Koke vann, fryse vann 

osv. 

 

20. FART/ 

HASTIGHET 

5 år Stor, liten (større, mindre, 

størst, minst) fart 

Lekebiler etc. 

 

Barn og fysiske 

aktiviteter. 

 

21. VERDI 5 år Rett- galt vurderinger, 

pengeverdi. 

 

 

 


