
PROGRESJONSPLAN 2015 - 2018 

 

Sørbøbarnehagene har her utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene i 

Rammeplan som skal gjelde for barnehagens første 4-års periode. 

 

Rammeplanen inneholder 7 fagområder som barn skal gjøre erfaringer med – 

og få opplevelser gjennom i løpet av et barnehageår.  Vi gir på denne 

måten prosessmål for barns læring og utvikling innenfor hvert av barnehagens 

fagområder. 

 

Barnehagens arbeidsmåter er tverrfaglig, og vi er daglig innom flere 

fagområder gjennom ulike aktiviteter.  Gjennom året legger vi i tillegg spesiell 

vekt på ulike fagområder. Systematisk observasjon av barns ferdigheter på 

ulike utviklingsområder ligger til grunn for progresjonen.  

 

Denne progresjonsplanen gir en oversikt over hva barn i barnehagen skal få 

erfaringer og opplevelser med i løpet av barnehagetiden – og planen skal ses 

i sammenheng med barnehagens Årsplan som utarbeides årlig. 

 

 

 

 

 

1. Kommunikasjon, språk og tekst 

Dette fagområdet er i perioden det prioriterte satsingsområdet – og skal være 

synlig i alle temaene barnehagen jobber med gjennom året.  

 

Kommunikasjon er en grunnleggende ferdighet i utvikling av barns identitet. 

Allerede fra barnets fødsel er barn istand til å kommunisere med sine 

omgivelser – og har behov for å bli møtt og forstått. Barns utvikling av språk 

skjer i møte med andre barn og voksne. Barn utvikler språk særlig gjennom lek 

og aktiviteter med andre barn og voksne i barnehagen. Trygghet og trivsel er 

viktige elementer for at barn skal utvikle et godt og funksjonelt språk. 

Tekst omfatter både muntlig og skriftlige fortellinger, dikt, rim og regler og 

sanger. 

 

I Sørbø-barnehagene er det mange barn som har et første språk som ikke er 

norsk. Her har foreldre et særlig stort ansvar for å styrke barnets første språk. I 

barnehagen er det utvikling av norsk språk som er viktig. Vi bruker “Flerkulturell 

barn og unge” (lenke FBU) som ressurs for å gi en best mulig sammenheng 

mellom barns første språk og utvikling av norsk språk. 

 

Norsk med tegnstøtte – (NMT) er en metode i språkutvikling som kanskje særlig 

forbindes med språklæring for barn med funksjonsnedsettelser. Vår erfaring er 

at bruk av tegn i språkutvikling for alle barn – ikke minst barn med norsk som 2. 

språk – er svært gunstig. I Sørbø-barnehagene bruker vi en del tegn til sanger, 

og i en del rutinesituasjoner der dette er naturlig. 



 

Kartlegging av språk: Det er ulike perspektiv i diskusjoner rundt kartlegging av 

barns språkutvikling. I Sørbø-barnehagene tenker vi at hver avdeling skal 

kartlegge sitt språkmiljø – jfr. Kvalitetsplan i Sandnes kommune. 

Et godt språkmiljø kjennetegnes ved:  Bevisst bruk av sanger, rim og regler, 

“Nøkkelord/begrep” ut fra tema, “Språksprell-aktiviteter”, “Lesestund” – og et 

bevisst språk i hverdagsaktiviteter – tilpasset barns alder og utvikling. Samtidig 

er god tid til lek særlig utviklinde for barns språk. 

 

Dersom pedagogen i barnehagen er bekymret for et barns språkutvikling, vil 

foreldre bli kontaktet for å samarbeide om videre observasjoner og 

kartlegging av barnest språk – og evt diskusjon om evt. særlige tiltak. 

 

Helsestasjonen kartlegger alle 4-åringers språk, og tar kontakt med 

barnehagen ved behov for særlig oppfølging. 

 

Barnehagen bruker “Språktrappa” for å sikre en systematisk  språk og 

begrepslæring i planlegging av aktiviteter og progresjon innenfor dette 

fagområdet.  

 

Du kan lese mer og Språktrappa her: 

 http://sandnes.spraktrappa.no/ 

 
FAGOMRÅDE MÅL: Alle barn skal ha språklige ferdigheter for å kunne delta i 

fellesskapet 
1-2 ÅRINGER 

 
 
 

OPPLEVELSE AV: 

 At voksne rundt setter ord på barns handlinger 

 Å få støtte til å sette ord på egne handlinger 

 Får hjelp til å sette ord på følelser 

 Få hjelp til å sette ord på det som skjer og skal skje – forutsigbarhet 

2 ÅRINGER 
 
 
 

ERFARINGER MED: 
Samme som over i tillegg til: 

 Språkteltet 

 Å bli sett av primærkontakt 

 Å bli lest for 

 
 

4 ÅRINGER 
 
 
 

 

PÅVIRKE OG DELTA: 
Samme som over i tillegg til: 

 Være med på «Språksprell» 

 Oppmerksomhet på lyder i språket 

 Rim og regler 

 Stavelsesdeling 

 Ordanalyse 

 «Tallsprell» 

5-6 ÅRINGER 
 
 
 

FORSTÅELSE FOR: 
Samme som over i tillegg til: 

 Kunne høre en beskjed – og utføre handlingen 

 Kunne vente på tur, gi tur – og ta tur 

 Holde fokus i gruppen, i lek og strukturert aktivitet 

 Sette ord på egne og andres handlinger i det sosiale samspillet. Konfliktløsing 

 Ord- og setningsbevissthet/Morfembevissthet  

 

http://sandnes.spraktrappa.no/


2. NÆRMILJØ OG SAMFUNN 
 
Barns medvirkning i barnehagens indre liv er barnets første møte med et demokratisk 
samfunn, et fellesskap som er forskjellig fra hjemmet. Barn vil i barnehagen oppleve en 
annen hverdag enn hjemme, og at det kan være ulike måter å være sammen på. Å delta i 
fellesskap, og å påvirke sammen med andre er viktige erfaringer i et barns liv.  
Barn skal erfare forståelse for demokratiske prosesser, samtidig som en på tilpasse egne 
ønsker – og erfare at fellesskap er godt. I barnehagen gjelder “VI” og “VÅRT” på en annen 
måte en “JEG” og “MITT”. Samtidig skal barnehagen binde sammen samfunnets kultur, 
arbeidsliv, tradisjoner og levesett slik at det gir mening for enkeltbarn. Utforsking av 
nærmiljø er en sentral del av dette. Også medienes betydning kommer inn i fagområdet. 

 
FAGOMRÅDE MÅL: Medvirkning og forståelse for fellesskap 
1-2 ÅRINGER 

 
 
 

 
OPPLEVELSE AV: 

 Delta i barnehagens felles aktiviteter utfra egne forutsetninger. 

 At egne og andres ytringer blir tatt på alvor. 

 Bli kjent med, og få opplevelser med barnehagens ute- og nærområde. 

 Bli trygg på seg selv, voksne og barn i barnehagen. 

3 ÅRINGER 
 
 
 

 
ERFARING MED: 
Samme som over, i tillegg til: 

 At tilbud om leker, utstyr, aktiviteter og muligheter gis til alle, uten forbehold 
om kjønn 

 Lære å møte, og blir møtt med respekt 

 Klare å gå selv, korte turer  

 At barnehagen er en arena for demokrati, medvirkning og likestilling 

 
 

4 ÅRINGER 
 
 
 

 

 
PÅVIRKE OG DELTA 
Samme som over, i tillegg til: 

 Bli kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet 

 Samefolkets dag (6.februar) 

 Utvikler forståelse for ulike kulturer, tradisjoner og levesett 

 Samme som over, i tillegg til: 

 Bli fortalt stedets (Sørbø) historie, og hvordan lokalsamfunnet har endret seg 
gjennom historien 

5-6 ÅRINGER 
 
 
 

 
FORSTÅELSE FOR 
Samme som over, i tillegg til: 

 Er med på å planlegge og evaluere aktiviteter og innhold i temaer og 
prosjektarbeid 

 Bli kjent med biblioteket 

 Få kjennskap til avis og  internett 

 Bli kjent med skolen Sørbø skole  

 

 

 

 

 

 
 
 



3. ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI  
 
Etikk, religion og filosofi påvirker vår måte å oppfatte verden og mennesker på – og preger 
våre holdninger og verdier. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer – og 
verdier som respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet , nestekjærlig, tilgivelse, likeverd 
og solidaritet er uttrykt i mange religioner og livssyn  - og i menneskerettighetene. I 
barnehagen vil vi synliggjøre og respektere det mangfoldet som vi har i barnegruppene våre, 
samtidig som vi skal bygge på verdiene i vår kristen og humanistisk tradisjon. 
 
Vi vil bygge en praksis der etiske spørsmål blir drøftet, og hjelpe barn til å løse utfordringer 
og konflikter på en måte som styrker hver enkelt. Barns forståelse av rett og galt kan for 
eksempel være forskjellig – og barn trenger støtte i utvikling av sin moralske utvikling. 
 
Vi trenger særlig samarbeid med foreldre når høytider skal markeres. Ulike religioner og 
praksis i familier innebærer forståelse og respekt for hverandres tilnærming.  
 

FAGOMRÅDE Respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, 

likeverd og solidaritet 
1-2 ÅRINGER 

 

 

 

 
OPPLEVELSE AV 

 Erfare omsorg 

 Hjelpe barnet til å være godt mot andre, trøste og hjelpe 

 Begynnende turtaking 

 Erfare gode samtaler og rom for undring 

 Sanger, bøker og fortellinger knyttet til høytider og tradisjoner 

 Smake på mat som følger tradisjonene 

 Bli møtt med respekt 

3 ÅRINGER 
 
 
 

 
ERFARING MED: 

 Samme som over, i tillegg til: 

 Hjelpe barn til å sette ord på det de føler og tenker 

 Hjelp til konfliktløsning 

 Øve seg i å vente på tur 

 Undre seg sammen med barnet 

 
 

4 ÅRINGER 
 
 
 

 
PÅVIRKE OG DELTA: 

 Samme som over, i tillegg til: 

 Få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner, og få kjennskap til tradisjoner 
knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen 

 Hevde seg selv og sine meninger på en positiv måte 

 Være åpne for barnets undringer, og møte alle refleksjoner barnet gjør, med 
respekt 

 Ta opp spørsmål som gjelder de store ting i livet og verden, og være med barnet 
i deres tankespring 

 Vise omsorg for hverandre 

5 ÅRINGER 
 
 
 

 
FORSTÅELSE FOR: 

 Samme som over, i tillegg til: 

 Drøfte etiske problemstillinger og prøve å sette seg inn andres situasjon 

 Kunne løse uenigheter med ord 

 

 



4. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 
 
Barnehagen skal gi barn muligheter til å oppleve kunst og kultur – og til selv å uttrykke seg 
estetisk. Fellesskap om kulturelle opplevelser bidrar til samhørighet. Gjennom gode 
erfaringer vil barn få muligheter for sansing, opplevelser, tenking og kommunikasjon.  
 
Kreativitet er et område barn må få utvikle for å kunne bidra i framtidens samfunn. Kunst og 
kultur er viktige områder for å styrke nettopp kreativitet. Leken er med å framelske fantasi 
og kreativitet. Også de andre estetiske kunstformer bidrar til at barnet utvikler sine kreative 
evner. 
 

Mål Barna skal få oppleve gleden av erfaringer med skapende virksomhet og musikk og få 
mange sanse- og kulturopplevelser 

 
  0 – 2 ÅR 

 
OPPLEVELSE AV 
Barna får en introduksjon til: 

 Ulike formingsmaterialer 

 Sang og musikk med enkle rytmeinstrumenter 

 Dans 

 Farger 

 Bilder og bøker 

 Oppleve merkedagene i barnehagen 

 
   3 ÅR 

 
ERFARING MED 
Samme som over, i tillegg til: 

 Enkle maleteknikker 

 Enkel dramatisering 

 Begynnende skaperglede  

 Fantasi i naturopplevelser 

 

 
     
4 ÅR 

 
PÅVIRKE OG DELTA 
Samme som over, i tillegg: 

 Stå fram i samling 

 Kjennskap til flagg, sanger, høytider fra ulike nasjonaliteter i barnehagen 

 Kjennskap til tradisjonell barnekultur; sanger og sangleker 

 
    5 ÅR 

 
FORSTÅELSE FOR 
Samme som over, i tillegg: 

 Få innblikk i og delta i alt som skal til for å lage en forestilling 

 Oppleve ulik arkitektur i nærområdet 

 Erfare å ha møtt en billedkunstner/ sett en kunstutstilling 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



5. NATUR, TEKNIKK OG MILJØ 
 
Naturen gir rom for  et mangfold av opplevelser og aktiviteter gjennom året, samtidig som 
naturen er kilde til skjønnhet og inspirasjon til estetiske uttrykk.  
Dette fagområdet skal gi barn forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. I 
tillegg skal barn få en begynnende forståelse for betydninger for en bærekraftig utvikling. 
 

Mål Barn skal erfare gleder og gode opplevelser som gir innsikt og forståelse i 
naturen  

 
  0 – 2 ÅR 

 
OPPLEVELSER AV 
Barna får en introduksjon til natur gjennom: 

 Bevissthet om lukter, syn, hørsel, smak, taktil 

 Sette ord på sansene 

 1. hånds erfaringer 

 Bruk av kroppen i naturen 

 Fantasi i naturopplevelser 

 
   3 ÅR 

 
ERFARING MED 
Samme som over, i tillegg: 

 Litt lengre turer i nærmiljøet 

 Bli kjent med noen fuglearter 

 Bli kjent med noen blomster 

 
    4 ÅR 

 
PÅVIRKE OG DELTA 
Samme som over, i tillegg: 

 Utarbeide kart over turområde 

 Landart – bruk av naturmateriell 

 Følge utviklingen av rumpetroll 

 Navn på trær 

 Eksperimenter og utforsking 

 
    5 ÅR 

 
FORSTÅELSE FOR 
Samme som over, i tillegg: 

 Tekniske hjelpemidler i hverdagen 

 Verdensrommet 

 Besøk på Vitensenteret 

 Miljøvern 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ANTALL, ROM og FORM 
 
Sandnes kommune er en matematikk-kommune, og med et ekstra fokus på fagområdet, jfr 
Kvalitetsplan for barnehagene. Barn er opptatt av tall og telling, men fagområdet handler 
om mer enn tallforståelse. Barn som utforsker rom og form får kroppslige erfaringer som 
styrker matematisk kompetanse.  Mønster, logisk tenking og problemløsing hører også inn 
under dette fagområdet. Matematiske begrep er grunnleggende for senere å forstå den mer 
akademiske matamatikken.  
 

FAGOMRÅDE Mål: - Styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og lyst til og 
utforske matematiske sammenhenger. 

1-2 ÅRINGER 

 
 
 

 
OPPLEVELSE AV: 

 Finne fram, orientere seg i rommet, lokalisering og plassering. 
 Synliggjøre ulikheter og likheter. Resonnere og undre seg sammen om likheter, 

ulikheter, størrelser og antall 
 erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og 

sammenligne. 

 Puslespill 

 Enkle spill 

3 ÅRINGER 
 
 
 

 
ERFARINGER MED: 
Samme som over, i tillegg: 

 Erfarer, utforsker og leker med form og mønster. 

 Telling  

 Terningspill 

 
 
4 ÅRINGER 
 
 
 

 
PÅVIRKE OG DELTA 
Samme som over, i tillegg: 

 Differensieringer, måleenheter og målesystemer, lengde, areal, volum, tid, 
vekt og penger. 

 Tall, antallsord, telle systemer,  

 Rollelek, rollespill, fantasilek, gjemsel, strategispill,  

 Design; Former, figurer, mønster og symmetri 

 Sammenligne ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og 
sammenligne. 
 

5-6 ÅRINGER 
 
 
 

 
FORSTÅELSE FOR 
Samme som over, i tillegg: 

 Forklaring og argumentasjon 

 Begrunnelse og forklaring, resonnementer og logiske slutninger. 

 Design; arkitektur og kunst 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE 
 
Barn tilegner seg grunnleggende motoriske ferdigheter i løpet av småbarnsalder. Her tenker 
vi både på kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner – og på forståelse for å ivareta 
helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive, lærer og forstår gjennom kroppen – og 
uttrykker seg gjennom kroppslig aktivitet. Barn lærer seg selv og verden å kjenne gjennom 
kroppen.  Sansene  våre er kroppens viktigste signal – og all læring i småbarnsalder 
kanaliseres gjennom sanseinntrykk. Barns kontakt med andre barn starter ofte med 
kroppslige signaler og aktiviteter – og dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. 
Godt kosthold og veksling mellom aktivitet og hvile har betydning for utvikling av en sunn 
kropp.   
 

FAGOMRÅDE Mål: . Trygghet til egen kropp, trygghet til underlaget og trygghet til 
andre mennesker. 

1-2 ÅRINGER 
 
 
 

 
OPPLEVELSE AV: 

 Rulle, Krype, krabbe, gange, løpe, 

 Bli kjent med redskaper til måltid 

 Hygiene 

 Mestring av enkelt formingsutstyr 

 Munnmotorikk 

 Smaker 

 Sansemotorikk 

3 ÅRINGER 
 
 
 

 
ERFARING MED:     
Samme som over, i tillegg:  

 Hopp og landing, gå ned trapper, kaste med ball, balanse 

 Bruk av kniv, skje og gaffel. 

 Formingsutstyr 

 Bevisst omkring egen kropp 

 Hygiene 

 Selvstendighet 

 
 
4 ÅRINGER 
 
 
 

 
PÅVIRKE OG DELTA 
Samme som over, i tillegg 

 Hinke 

 Gå opp og ned trapp med en fot på hvert trinn 

 Gå lengre turer 

 Lære et godt «skrivegrep»  

 Regelleker 

5-6 ÅRINGER 
 
 
 

 
FORSTÅELSE FOR 
Samme som over, i tillegg: 

 Hoppe ned en trapp, hopper av dissen i fart, hopper fremover på to bein, 
Kaste og fange 

 Mestre finmotoriske utfordringer som krever koordinering av flere sanser 

 Regelleker 

 


