
Ordforklaringer uke 45 

Utvikling: Å forandre seg og blir noe mer. Det går fra a til å bli b. Barns utvikling er stor. 

Å utvikle seg: Barn utvikler seg mye. De forandrer seg mye og blir noe mer, noe større. 

Permisjon: Når man kan være hjemme fra jobb er man i permisjon. Når man får barn får foreldrene 

permisjon. I Norge får både mamma og pappa permisjon. 

En bevegelse: Når man beveger noe betyr det at man ikke er stille. En bevegelse med hånden betyr 

at man ikke har hånden stille, for eksempel. Å løfte armen er en bevegelse med armen. 

Motorisk utvikling: Hvordan barnet utvikler bevegelsene med kroppen 

Kognitiv utvikling: Hvordan man utvikler hjernen og måten å tenke 

Fysisk: Noe med kroppen 

Psykisk: Noe med hjernen, følelser og tanker 

Å krabbe: Å gå på ben og armer, som en baby 

Samspill: Måten man kommuniserer sammen, måten man snakker eller bruker kropps-språk med 

hverandre, når begge to er med. 

Å kommunisere: Å snakke eller kommunisere med kropps-språk 

Kommunikasjon: Det å kommunisere med hverandre, snakke eller vise noe med kroppen til 

hverandre 

Å imitere: Å herme etter, å gjøre det samme som noen for å erte dem litt. Hvis dattera di sier 

«Aaargh» og ser sur ut og så gjør du det samme: «Aaargh» (og ser sur ut), så imiterer du henne 

Å være opptatt: Å ikke ha tid, å gjøre noe annet. Kan du hjelpe meg på kjøkkenet? Nei, jeg er opptatt 

akkurat nå. Nei, jeg er opptatt med å vaske klær nå. 

Å være opptatt av: Å være interessert i, å like og drive med, å synes at noe er viktig. Sønnen min er 

veldig opptatt av mote. Jeg er veldig opptatt av likestilling. Bent Høie er opptatt av smittevern. 

En opplevelse: Noe man gjør som er nytt eller spennende for deg (Man tenker «wow!»). Jeg tok fly 

for første gang i går. Det var en opplevelse. Å få barn er en stor opplevelse. 

Å oppleve: Å ha en opplevelse eller at noe skjer med deg. Har du opplevd å bli ranet (at noen stjeler 

noe fra deg)? Nei, det har jeg heldigvis aldri opplevd. Har du opplevd å bli forelsket noen gang? Som 

dere ser kan det «å oppleve» være både negativt og positivt. Det er ikke likt for ordet «opplevelse» 

for det er bare noe positivt. 

Å være forelsket: Å begynne og elske noen, tenke på personen hele tiden, kanskje man får 

sommerfugler i magen 

Å kjenne igjen: Hvis man hører eller ser noe og tenker «jeg vet hvem/hva dette er» så kjenner du 

igjen personen/tingen. Hvis du går på gata og noen plutselig sier hei til deg uten at du har sett at det 

er den personen gikk forbi, da kan du si: «Å, hei! Jeg kjente deg ikke igjen.». Kanskje personen har 

klipt seg og ser veldig annerledes ut. «Å, jeg kjente deg ikke igjen, du er jo helt annerledes på håret 

nå!». 

Å stryke på ryggen: Å ta hånden forsiktig opp og ned på ryggen til en baby/en person 

Å stryke på en prøve: Få karakteren 1 på en prøve, det betyr ikke bestått. 


