
 
 

 

 

Progresjonsplan 

Språk, tekst og kommunikasjon 

Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i                

rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder                       

vil være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. 

Barnehagealderen er en svært viktig utviklingsperiode for språkstimulering. 

Tidlig og god språkstimulering er derfor en viktig del av barnehagens innhold. Fagområdet gjelder                          

tilegnelse av talespråk, forberedelse til skriftspråk og kommunikasjon gjennom kroppsspråk. 

Det å ha gode samtaler med barna og være en god lytter, er viktig for å utvikle barnas språk. Formidling av 

fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sang er noen av sjangrene som går under tekstdelen. Viktige sider ved 

kulturoverføringer og barns kulturskaping er også knyttet til språk, tekst og kommunikasjon. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Avdeling/Alder  
 
Fagområde  

Gul og Grønn 1-2 år Blå, Rød og Lilla 2-4 år Blå, Rød og Lilla 
 

   4 -6 år 
 

Kommunikasjon, 
språk og tekst 

 

Verbal og 
nonverbal 
kommunikasjon 
skjer i et vekselspill 
mellom å ta imot 
og tolke et 
budskap.  
Rike og varierte 
erfaringer er 
avgjørende for å 
forstå ulike 
begreper 

 

Både verbal og kroppslig 
kommunikasjon.  

Voksne som bekrefter, setter ord på 
følelser, benevner og samtaler med 
barna i alle hverdagssituasjoner, lek og 
aktiviteter 

Erfaring og opplevelse av begreper 

Voksne som snakker enkelt, sakte og 
tydelig og tolker barnas kroppsspråk og 
ansiktsuttrykk 

Aktiv bruk av konkreter og bilder  

Lese enkle eventyrbilde- og pekebøker 
sangstunder, rim og regler 

Voksne som støtter og hjelper barna i 
samtale med andre barn  

Arbeide med språk i smågrupper 

Tilrettelegging for variert rollelek og 
sosiale arenaer for kommunikasjon. 
Tilrettelegging for barnas begynnende 
nysgjerrighet for bokstaver og 
skriftspråk. Henge opp alfabet og tall på 
avdeling. Gjelder alle aldersgrupper. 

 

Samtaler rundt det som vi skal gjøre, det vi gjør og det som 
har skjedd. Lære å følge flere beskjeder. 

Ta i bruk og utvikle det verbale språket med begrepslæring 

Lære konkrete ord og formulere setninger som hjelp i 
konflikter og problemløsning 

Voksne som hjelper barna å sette ord på følelser, som 
støtter og hjelper i samtale med andre. Se og tolke barnas 
kroppsspråk og ansiktsuttrykk. 

Sanger og fortellinger med bilder og konkreter. Dans, Mini-
Røris, rim og regler. Leke med lyd og rytme. 

Lære fargene, spille ulike spill, henge opp alfabetet og tall 
på veggen 

Bildebøker og bøker med enkel tekst, lydbøker og lese i 
hviling 

La barna være med å dokumentere egen hverdag 

 

 

Arbeide med språk i smågrupper 

Kommunikasjon og språktrening i alle 
hverdagssituasjoner. Gjelder alle aldersgrupper. Eks lytte 
til hva andre sier, følge flere beskjeder, øve på å si «Hei» 
«Hadet»  «Takk for mat» mm 

Voksne som snakker tydelig og er bevisste sin språkbruk  

Begrepstrening og trening i å bruke ord til å beskrive 
hverdagen, følelsene sine, egne meninger og om de 
opplever noe ugreit.  

Lære å se på og tolke andres kroppsspråk og 
ansiktsuttrykk 

Et godt utvalg bøker og lydbøker, høytlesning med 
fortsettelsesbøker 

Historiefortellinger – følge en rød tråd i en historie. Lytte 
og gjenfortelle. 

Tilrettelegging for at barna kan holde på med egen lek 
over lengre tid 

La barna være med å dokumentere egen hverdag 

 

Daglige samlinger med 
samtale, sang, rim, regler 
eller eventyr 

Daglige samlinger med 
samtale, sang, rim, regler 
eller eventyr 
 

Samlinger  Faste dager med 
juniorgruppe 

 


