
   

 

Progresjonsplaner  

for Askerbarnehagene  



   

 

Progresjon 

I rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017), kapittel 8 (Progresjon) står det at 

«Progresjon i barnehagen innebærer at alle barn skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna 

skal kunne oppleve  progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at barn i 

alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter». 

Personalet i barnehagen skal legge til rette for at barna får ta aktivt del i egne læreprosesser for å     

kjenne at det er et lærende menneske. I møte med nye impulser erobrer kroppen og tankene stadig   

flere ferdigheter. Personalet skal iscenesette for utforskning, fordypninger og forståelser ved å skape 

situasjoner og samtaler der det blir mulig for barna å utvikle seg og sin forståelse. Progresjon skal skje 

på barnets premisser. Barns utvikling varierer mye og barn lærer seg ulike ferdigheter til forskjellige 

tidspunkt. Målet er at barn skal bli glad i potensialet og opplevelsen som ligger i det å erobre nye        

ferdigheter, tanker og teorier.   

Uten progresjon vil alt stå stille. Nye impulser og opplevelser gjør livet rikere og skaper utvikling. Det er 

slik barn og voksne kommer fra et sted til et annet. I livet, i leken og i læringsprosessene. 

 
Progresjonsplanen beskriver hvordan Asker-barnehagene arbeider med de syv fagområdene som er be-

skrevet i “Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver”.  Hos oss skal barna skal få erfaringer og 

rike opplevelser fra hvert av fagområdene i barnehagen. Gjennom å jobbe tverrfaglig med fagområdene 

skal vi sikre at barna opplever progresjon i sine aktiviteter, personlige utvikling og selvstendighet. 

Hvordan skal progresjonsplanene benyttes? 

Progresjonsplanene er ment som et verktøy til å: 

 Skape refleksjon i personalgruppa i forhold til hva barna skal få erfaring med og hvordan personalet skal 
legge til rette for progresjon. 

 Drive faglig veiledning av ansatte og skape forståelse for progresjon blant personalet. 

 Utarbeide didaktiske planer for avdelingen og barnehagen. 

 Kunne vurdere om alle barn følger en progresjon – eller ikke. 

 

På hvilket nivå ligger progresjonsplanene og hva er de tuftet på?  

 Progresjonsplanene ligger under årsplan, rammeplan, barnehagelov og bærekraftsmål 

 Progresjonsplanene er felles for de kommunale barnehagene i 
Asker kommune 

 
Alle progresjonsplaner er tuftet på følgende av FNs bærekraftsmål: 



   

 

Etikk, religion og filosofi  
 

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger ver-

dier, normer og holdninger. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens                     

samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold. Barna skal utvikle              

interesser og respekt for hverandre og forstå verdien av likheter og ulikheter i et felleskap.  

Mål for fagområdet etikk, religion og filosofi 

 
 Barna har kjennskap til tradisjoner og høytider i ulike religioner og livssyn.  
 
 Barna har kjennskap til mangfoldet i samfunnet og forståelse for andre               

menneskers levesett. 
 
 Barna har undret seg og fått mulighet til å spørre, lytte, tenke og finne svar. 
 
 Barna har kjennskap til grunnleggende verdier og utvikle respekt for seg selv og 

hverandre. 
 

 

 Voksenrollen - Udir 
 
 Trygghetssirkelen 
 
 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring  

 Konfliktløsing 

 Temahefte om språklig og kulturelt mangfold 

 Lærer Bjørndals metode 

 Mobbing i barnehagen 

 Ny mobbelov  

 Styrerens-fem-viktigste-grep-for-a-forebygge-mobbing-i-barnehagen 

 Mangfold 

 Kardemommeloven 

 Insidenut  

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/trivselsveileder/2-Personalets-arbeid-for-et-godt-psykososialt-miljo/
https://www.blakors.no/app/uploads/2020/01/trygghetssirkelen.png
https://nafo.oslomet.no/barnehage/
https://www.youtube.com/watch?v=bfHd6XtCWq8
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/290160-temahefte_om_spraklig_og_kulturelt_mangfold.pdf
https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/09LbG/laerer-bjoerndals-metode
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0006/ddd/pdfv/210592-mobbing_skjerm_bokm.pdf
https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/artikler/barnehagene-far-ny-mobbelov/id2765706/
https://www.utdanningsnytt.no/barnehagestyrer-fagartikkel-forste-steg/styrerens-fem-viktigste-grep-for-a-forebygge-mobbing-i-barnehagen/220031
https://www.barnehage.no/a/141732
http://www.sakkyndig.com/psykologi/rank/kardemommelov.gif
https://www.youtube.com/watch?v=QT6FdhKriB8


   

 

1– 2 åringer   

Hva skal barna erfare Hvordan  (personalet skal)  Evaluering (måloppnåelse) 

 Musikk og sang fra ulike 

kulturer og tradisjoner. 

 

 Fortellinger fra ulike     

kulturer og tradisjoner.  

 

 Sanseinntrykk gjennom 

ulike matretter og bakst 

fra forskjellige kulturer og 

tradisjoner  

 

 Å bli anerkjent for den 

man er, bli sett og hørt. 

 

 Omsorg og trygghet. 

 Planlegge og tilrettelegge 

for sang -musikkaktiviteter.  

 Introdusere fortellinger  

med bildebøker, konkreter 

(f eks snakkepakken) og  

bilder.  

 Sørge for at barna får brukt 

alle sansene, gjennom akti-

viteter (høre, se, lukte, sma-

ke, føle og kjenne) 

 Være gode rollemodeller 

ved å være imøtekommen-

de og tilstedeværende.  

 

 Gi omsorg og  varme        

gjennom blikkontakt og     

fysisk nærhet.  

 

 

 Hvordan har vi lagt til 

rette for musikk og sang 

aktiviteter? 

 På hvilken måte har vi  

introdusert fortellinger? 

 

 Hvilke matretter og bakst 

har vi tilbudt  barna? 

 På hvilken måte har      

personalet vært gode 

rollemodeller? 

 

 Hvordan ser personalet  

at barna er trygge og    

viser trivsel i barnehagen? 



   

 

 

 

 

 

 

3– 4 åringer   

Hva skal barna erfare Hvordan  (personalet skal)  Evaluering 

(måloppnåelse) 

 Musikk og sang fra ulike 
kulturer og tradisjoner. 

 

 Fortellinger og rollespill i 
sammenheng med høytider 
og tradisjoner.  

 

 Mangfoldet i                      
barnegruppen. 

 

 Konflikthåndtering med 
veiledning fra personalet.  

 

 Å hevde egne behov og ta 
hensyn til andre barns     
behov. 

 

 Å undre seg, stille spørsmål 
og fantasere. 

 Planlegge og tilrettelegge for 
sang -musikkaktiviteter.  

 

 Organisere aktiviteter sam-
men med barna. 

 

 Synliggjøre mangfoldet i   
barnegruppen gjennom   
planlagte aktiviteter i       
hverdagen. 

 

 Hjelpe barn i å sette ord på 
egne tanker og følelser.    
Støtte barna i                     
konflikthåndtering.  

 

 Veilede barna i å samhandle 
med andre.  

 

 Undre seg sammen med    
barna, og stille åpne       
spørsmål 

 Hvordan har vi lagt til 
rette for musikk og   
sang aktiviteter? 

 

 Hvilke aktiviteter har vi 
organisert sammen 
med barna? 

 

 Hvordan synliggjør vi 
mangfoldet i                    
barnegruppen? 

 

 På hvilken måte støtter 
personalet barna i å 
løse konflikter og å 
sette ord på egne     
tanker og følelser? 

 

 Hvordan veileder per-
sonalet barna i        
samhandling med 
andre? 

 

 I hvilken grad stiller       
personalet åpne     
spørsmål? 

 



   

 

4– 5 åringer   

Hva skal barna erfare Hvordan  (personalet skal)  Evaluering (måloppnåelse) 

 Musikk, sang og drama 

fra ulike kulturer og       

tradisjoner. 

 Religioner og tradisjoner 

som er representert i   

barnegruppen/           

nærmiljø. 

  

 Toleranse for                 

menneskelige likheter og 

forskjeller.  

 

 Gjensidig respekt,           

likeverd og demokrati.  

 Å bli oppmuntret til å 

håndtere/ løse konflikter 

selv. 

 Å undre seg, filosofere, 

stille spørsmål og finne 

svar.  

 Nulltoleranse for         

mobbing. 

 Organisere drama musikk  

og sangaktiviteter sammen 

med barna.  

 Gi barna kunnskap om ulike 

tradisjoner religioner og  

levesett. 

 Skape et miljø som er pre-

get av dialog, toleranse og 

evne til refleksjon om  

mangfold og likeverd. 

 Være gode rollemodeller 

som reflektere over egne 

holdninger og handlinger.  

 Gi rom og veiledning for å 

løse konflikter selv. 

 Undre seg sammen med 

barna, Være nysgjerrige,   

og stille åpne spørsmål.  

 Føre systematisk arbeid 

med forebygging og           

oppfølging av mobbing og 

krenkelser.  

 Hvilke drama , musikk   og 

sang aktiviteter har vi         

gjennomført sammen med    

barna? 

 Hvordan har vi gitt barna 

kunnskap om de  tradisjoner, 

religion og levesett som er  

representert i                     

barnegruppen?  

 Hvordan ser personalet at 

barna blir tatt på alvor     

samtidig som de må ta     

hensyn til andre? 

 

 Hvordan skaper personalet 

et inkluderende felleskap og 

gruppetilhørighet? 

 

 På hvilken måte gir vi rom og 

veiledning slik at barna løser 

konfliktene på en               

hensiktsmessig måte? 

 

 I hvilken grad filosoferer     

og undrer vi oss sammen 

med barna? 

 Hvordan arbeider              

personalet forebyggende 

med mobbing? 



   

 

Kropp, bevegelse, mat og helse  

 
God barnehelse legger premisser for en god barndom og et godt voksenliv. Regelmessig fysisk aktivitet 

sammen med et sunt og variert kosthold bidrar til en normal vekst utvikling hos barn, og er viktig for 

god helse og trivsel. Når barnehagen er god, bidrar den til at ALLE barn opplever omsorg, mestring, triv-

sel og læring. Det fremmer god psykisk helse og muligheten for et godt liv.  

 

Mål for fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse 

 Barna har kjennskap til menneskekroppen, behersker og er trygg på egen kropp. 

 Barna har gode motoriske ferdigheter, beveger seg i variert terreng og bruker        

kroppen på ulike måter. 

 Barna har kunnskap om matens opprinnelse og hvordan sunn mat bidrar som      
grunnlag til god helse. 

 Barna har kjennskap til egne følelser og en positiv oppfatning av seg selv som       

grunnlag for å bli robuste 

 

 MHFA - Mat Helse Fysisk Aktivitet   

 Kartleggingsverktøy for mat og måltid i barnehagen 

 Gratis kurs til barnehager - Akademiet For Personlig Trening  

  Sunnere Barn - Forsiden 

 Aktiviteter for barn i ulike aldre  

  Forebygge og fremme barn og unges psykiske helse  

  Circle of Security International – Early Intervention Program for Parents and Children  

https://mhfa.no/
https://mhfa.no/kartleggingsverktoy-for-mat-og-maltid-i-barnehagen
https://www.afpt.no/om-oss/samfunnsansvar/gratis-kurs-til-barnehager
https://www.sunnerebarn.no/
https://www.helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/en-aktiv-familie/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/psykososialt-miljo/psykisk-helse/
https://www.circleofsecurityinternational.com/


   

 

 

 

 

1– 2 åringer   

Hva skal barna erfare Hvordan  (personalet skal)  Evaluering (måloppnåelse) 

 Mat med ulik smak og        

konsistens 

 

 Matglede og felleskap 

 

 Enkel tilberedning  

 

 Mat som grunnleggende   

behov, ikke som                            

følelsesregulering 

 

 At kroppen kan brukes til  

ulike bevegelser og sette 

grenser  for seg selv 

 

 At kroppen trenger både     

aktivitet og hvile 

 

 Følelsesspekteret og sette ord 

på egne følelser 

 Tilby varierte matvarer  

og pålegg 

 

 Delta aktivt i måltidet 

 

 Legge til rette for at    

barna kan hjelpe til 

 

 Trøste ved hjelp av fysisk 

nærhet og gode ord 

 

 Utnytte hverdagssituasjo-

ner slik at barna får beve-

ge seg, klare selv og    

oppmuntres til å sette 

grenser   

 

 Legge opp til en variert     

dagsrytme slik at barna 

får både aktivitet og hvile 

 

 Anerkjenne barnets      

følelser og hjelpe til å 

sette ord på dem 

 
 Hvilke matvarer  serveres? 
 

 På hvilken måte deltar per-

sonalet aktivt i  måltidet og 

bidrar til matglede? 

 

 På hvilken måte deltar bar-

na i tilberedning av mat? 

 

 På hvilken måte trøster vi 

og hjelper barna til å        

regulere følelser? 

 

 I hvilke hverdagssituasjoner 

får barna bevege seg og kla-

re selv. Hvordan veileder vi 

barna i egen               gren-

sesetting? 

 

 I hvilke situasjoner får     

barna aktivitet og hvile, 

hvordan gjør vi barna      

bevisste på forskjellene? 

 

 Hvordan anerkjenner vi 

barnets følelser og hvordan 

hjelper vi dem til å sette ord 

på dem? 



   

 

 
 

 

3– 4 åringer   

Hva skal barna erfare Hvordan  (personalet skal)  Evaluering (måloppnåelse) 

 Samtaler og oppdagelser 

rundt hvordan maten      

fungerer i kroppen 

 

 Være med å tilberede et  

mangfold av mat fra bunnen  

 

 Ulike matkulturer 

 

 Ulike bevegelsesmønster og 

bevegelse på ulikt underlag 

 

 Fysiske og psykiske             

utfordringer 

 

 Strategier for å mestre    

motgang 

 Inneha grunnleggende     

kunnskap om ernæring og 

ta i bruk dette med barna 

 Bruke matlaging som en    

pedagogisk aktivitet i     

hverdagen 

 

 Tilby mat fra ulike kulturer, 

gjerne fra kulturer som er    

representert i barnehagen  

 

 Legge til rette for variert lek 

og turer  

 

 Tørre å stille krav og veilede 

til utvikling 

 

 Være gode rollemodeller, 

coache og veilede 

 
 I hvilke situasjoner      

bidrar vi til at barna får 

erfaring og  kunnskap 

om ernæring,  og hvor-

dan maten fungerer i 

kroppen? 

 

 Hvordan bruker vi      

matlaging som en       

pedagogisk aktivitet? 

 

 Hvilken mat fra ulike  

kulturer presenterer vi i 

barnehagen? 

 

 Hvordan gjennomfører 

og tilrettelegger vi for 

variert lek og turer? 

 

 På hvilke måter stiller vi 

krav og veileder til       

utvikling? 

 

 Hvordan lærer vi barna  

å mestre motgang og 

hvilke strategier tas         

i bruk? 



   

 

 4– 5 åringer   

Hva skal barna erfare Hvordan  (personalet skal)  Evaluering (måloppnåelse) 

 Hvor maten kommer fra, 

gjerne egendyrket eller  

kortreist 

 

 At mat kan tilberedes på 

ulike måter og i ulike        

omgivelser 

 

 Samtaler og oppdagelser 

rundt hvordan matservering 

kan gjøres på en bærekraftig 

måte 

 

 Mestring og risiko gjennom 

kroppslige utfordringer 

 

 Trygghet i egen kropp og 

positivt bilde av seg selv 

 

 Hvordan de kan støtte   

hverandre og gi hverandre 

omsorg 

 Legge til rette for            

egendyrking, sanking, event. 

gårdsbesøk 

 

 Bruke matlaging som en    

pedagogisk aktivitet, både 

ute og inne 

 

 Organisere matlagingen på 

en slik måte at det blir minst 

mulig matsvinn 

 

 Gi barna tillit til å vurdere 

risiko og være deltakende i 

kroppslige aktiviteter  

 

 Coache barna underveis slik 

at barna opplever at det 

nytter å øve  

 

 Gi barna ansvar for hver-

andre og oppmuntre til å gi 

omsorg  

 

 På hvilken måte gir vi 

barna kunnskap om    

matens opprinnelse? 

 

 På hvilke måter bruker vi 

matlaging som en        

pedagogisk aktivitet? 

 

 Hvordan bidrar vi 

til  minst mulig matsvinn 

og hvordan gir vi barna 

kunnskap om dette? 

 

 Hvilke kroppslige utford-

ringer får barna og     

hvordan deltar de voks-

ne? 

 

 Hvordan veileder de 

voksne når barn møter 

motgang? 

 

 I hvilke situasjoner får 

barna mulighet til å ta 

ansvar for hverandre og 

gi omsorg? 



   

 

 Antall, rom og form 
 

Rammeplanen sier: Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan 

utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreati-

ve og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for 

problemløsing. Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, 

plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stil-

le spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger. 

Mål for fagområdet antall, rom og form 

 

 Barna har grunnleggende forståelse for matematiske begreper med tall, mengde og telling 
 
 Barna oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger gjennom lek, hverdag 

med matematiske ideer og utdypende samtaler 
 

 Barna erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse, bruker kroppen og           

sansene for å utvikle romforståelse 

 
 Barna undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former, og sorterer dem på forskjellige 

måter ved å løse matematiske problemer 

 

 rammeplan  

 matematikksenteret  

 iktplan.no  

 startpel 

 temahefte antall, rom og form  

 oslovikenbarnehager.no 

 utstyrspool Asker Kommune 

 MIO 

 ståstedsanalyse 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader/antall-rom-form/#
https://www.matematikksenteret.no/barnehage
https://www.iktplan.no/index.php?pageID=20&cat=7#articleClosed
https://www.statped.no/statpedmagasinet/statpedmagasinet-2-2019/tidlig-innsats-i-matematikk/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/barnehager/temahefte/temahefte-om-antall-rom-og-form.pdf
https://oslovikenbarnehager.no/index.php/antall-rom-og-form/
https://sites.google.com/askerskolen.no/kompetanseplan2020/la-st%C3%A5-krysser-omr%C3%A5der/utstyrspool/matematikk
https://issuu.com/ganaschehoug/docs/mio_2.utgave_blaeks_v2
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/stastedsanalysen-for-barnehage/bsa_antallromogform_bm.pdf


   

 

 1– 2 åringer   

Hva skal barna erfare Hvordan  (personalet skal)  Evaluering (måloppnåelse) 

Antall 
 Tallrekke opp til tre 

 Telling 

 Hente to gjenstander 

 Dele ut en til hver 

 Tallord (eks. 1000 biler) 

 Forskjell på en og mange 

 Hvor mange år man er, 

viser med fingrene 

 Volum, temperatur,    

tyngdekraft, vekt, lengde 

og hastighet 

Rom 

 Bruke kroppen og sanse-

ne for å utvikle romfor-

ståelse, lokalisering og 

seg selv andre i rommet.  

 Utforske objekter og leker 

 Sammenligning, finne  

likheter og forskjeller 

 Hvor sin plass er, ved 

bord/garderoben 

 Rydde, putte leker der det 

hører hjemme 

 
Form 
 Konstruksjonsmateriale 

 Formene sirkel, trekant, 

firkant 

 Hvor kroppsdeler er   

plassert, peke på riktig. 

Antall 

 Legge til rette for matematiske 

handlinger 

 Ta i bruk matematisk språk i 

formelle og uformelle           

situasjoner  

 Ha undrende samtaler med 

barna  

Rom 

 Legge til rette for, og ha mate-

riell tilgjengelig for utforsken-

de og kroppslig lek inne og ute 

(f.eks. pappesker, puter, tep-

per, naturmateriale etc.) 

 Ha et godt tilrettelagt system 

for sortering av leker (visuelt) 

 Bruke digitale verktøy 

Form 

 Legge til rette for konstruk-

sjonslek som stableklosser, 

duplo, plastelina og            

sandkasselek 

 Legge til rette for  lek med  

former som f.eks. puttekasse 

og sandkakeformer 

 Utstyre avdelingen og bruke 

materialer som puslespill og 

innpasningspuslespill, bilde 

lotto og memory 

 Inspirere til matematisk      

tenking gjennom bruk av 

eventyr, sang, rim, regler,   

ellinger og musikk. 

 Hvordan jobber persona-
let for å få en felles for-
ståelse for antall rom og 
form for 3-4 åringen?  

 
 Hvordan kommer antall, 

rom og form til uttrykk 
hos barna i lek og        
hverdagssituasjoner? 

 
 Hvordan er personalet 

deltagende i matematiske 
handlinger og lek?  

 
 I hvilke situasjoner har 

personalet brukt            
matematisk språk? 

 
 I hvilke situasjoner        

resonnerer personalet 
sammen med barna rundt 
matematiske             
problemstillinger?  
 

 På hvilken måte er  arbei-
det med fagområdet   
synliggjort i planer? 

 
 I hvilke situasjoner har 

personalet lagt til rette 
for matematiske         
handlinger og lek? 

 
 Bruker personalet         

relevant utstyr og          
materiale, og hvordan blir 
det presentert? 



   

 

 3– 4 åringer   

Hva skal barna erfare Hvordan  (personalet skal)  Evaluering (måloppnåelse) 

Antall 
 Tallrekke opp til 10 
 
 Hente 3 gjenstander 
 
 Vise med fingrene hvor 

mange år den er 
 
 Terning, peketelling 
 
 Spill som bildelotto, memory, 

kategorisering, sortering,  
 
 Koble likt antall mot         

hverandre- en-til-en 
 
 Sammenhengen mellom tall 

og mengde 
 
 
Rom 
 Følge instruksjoner knyttet til 

preposisjoner 
 
 Å orientere seg rom og miljø i 

barnehagen og  nærmiljøet  
 
 Kan hente gjenstander det 

trenger i sin aktivitet 
 
 
Form 
 Erfaring med mønster-          

perlebrett med mønsterbilde 
under/ egen fantasi 

 
 Erfaring med puslespill opp til 

ca 9 brikker 
 
 Erfaring med å bygge kon-

struksjoner på eget initiativ 
 
 Erfaring med størrelser og 

ord for størrelsesforhold 

Antall 
 Bruke matematisk språk til 

handlinger barn gjør 
 
 Telle, ta i bruk matematisk 

språk som f.eks. ordene 
stor/liten, opp/ned og pre-
posisjoner i daglige situasjo-
ner  

 
 Ha undrende samtaler med 

barna  
 
 
Rom 
 Legge til rette for og ha    

materiell tilgjengelig for 
utforskende og kroppslig lek 
inne og ute (f.eks. pappes-
ker, puter, tepper, naturma-
teriale etc.) 

 
 Ha et godt tilrettelagt system 

for sortering av leker 
(visuelt) 

 
 Bruke digitale verktøy 
 
 
Form 
 Legge til rette for konstruk-

sjonslek som stableklosser, 
duplo, plastelina og         
sandkasselek 

 
 Legge til rette for  lek med 

former som f.eks. puttekasse 
og sandkakeformer 

 
 Utstyre avdelingen og bruke 

materialer som puslespill og 
innpasningspuslespill, bilde-
lotto og memory 

 Hvordan jobber  persona-
let for å få en felles       
forståelse for antall rom 
og form for 3-4 åringen?  

 
 Hvordan kommer antall, 

rom og form til uttrykk 
hos barna i lek og       
hverdagssituasjoner? 

 
 Hvordan er personalet 

deltagende i matematiske 
handlinger og lek?  

 
 I hvilke situasjoner har 

personalet brukt matema-
tisk språk? 

 
 I hvilke situasjoner reson-

nerer personalet sammen 
med barna rundt           
matematiske          
problemstillinger?  

 
 På hvilken måte er  arbei-

det med fagområdet   
synliggjort i planer? 

 
 I hvilke situasjoner har 

personalet lagt til rette 
for matematiske        
handlinger og lek? 

 
 Bruker personalet         

relevant utstyr og          
materiale, og hvordan blir 
det presentert? 



   

 

 4– 5 åringer   

Hva skal barna erfare Hvordan  (personalet skal)  Evaluering (måloppnåelse) 

Antall 
 Telle fram- og baklengs 
 
 Peketelle til fem 
 
 Deling 
 
 Kjenne igjen tallbilde 0-10 
 
 Sammenheng mellom tall 

og mengde 
 
 Klappe stavelser i ord 
 
Rom 
 Orientere seg med et     

enkelt kart 
 
 Tidsbegrep: i går, i mor-

gen, ukedager 
 
 Avstand, vekt og volum 
 
 Plassering av seg selv i 

rommet- stå på rekke, i 
ring 

 
 Tegne seg selv, plassere 

kroppsdeler riktig 
 
 Sortere etter egenskap 
 
Form 
 Lage egne mønster  
 
 Bygge en konstruksjon 

med instruksjon av andre/ 
med en mal 

 
 Puslespill med opp til ca 20 

brikker der de støtter seg 
til bildet 

 
 Begrep: gjennom, lik-ulik 

Antall 
 Gi barna erfaring med å 

løse matematiske          
problemer 

 
 Bruke terning, konkreter 

og tallbilder 
 
 Synliggjøre tall og      

mengder på avdelingen 
 
 
Rom 
 Bruke digitale verktøy  
 
 Samtale om og utforsker 

tid, tall, mengder, av-
stand, vekt, volum og  
plassering.   

 
 
Form 
 Gi barna erfaring med å 

gjenkjenne og gjenskape 
mønster 

 
 Gi barna erfaring med å 

gjenkjenne egenskapene 
til de ulike geometriske 
formene 

 
 Gi barna erfaring med mer 

avanserte spill og           
puslespill 

 Hvordan jobber  persona-
let for å få en felles        
forståelse for antall rom  
og form for 5-6 åringen?  

 
 Hvordan kommer           

antall, rom og form til 
uttrykk hos barna i lek og 
hverdagssituasjoner? 

 
 Hvordan er personalet  

deltagende i matematiske 
handlinger og lek?  

 
 I hvilke situasjoner har  

personalet brukt matema-
tisk språk? 

 
 I hvilke situasjoner         

resonnerer personalet 
sammen med barna rundt 
matematiske                
problemstillinger?  

 
 På hvilken måte er  arbei-

det med fagområdet     
synliggjort i planer? 

 
 I hvilke situasjoner har  

personalet lagt til rette for 
matematiske handlinger 
og lek? 

 
 Bruker personalet relevant 

utstyr og materiale, og 
hvordan blir det              
presentert? 



   

 

 Kommunikasjon, spra k og tekst 

 
God barnehelse legger premisser for en god barndom og et godt voksenliv. Regelmessig fysisk aktivitet 

sammen med et sunt og variert kosthold bidrar til en normal vekst utvikling hos barn, og er viktig for 

god helse og trivsel. Når barnehagen er god, bidrar den til at ALLE barn opplever omsorg, mestring, triv-

sel og læring. Det fremmer god psykisk helse og muligheten for et godt liv.  

 

Mål for fagområdet kommunikasjon, språk og tekst 

 

 Barna uttrykker følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter. 

 

 Barna opplever språkstimulerende miljø og utvikler språklige ferdigheter i hverdagen.  

 

 Barna opplever varierte formidlingsformer og mangfold gjennom bøker, sanger og           

konkreter. 

 

 Barna bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter. 

 

 Lesesenteret 

 Ståstedsanalysen for barnehage - hoveddel 

 Ståstedsanalysen for barnehage - tilleggstema kommunikasjon og språk 

 Språkplan 

 Rammeplan for barnehagen 

App: 

 Polylino 

 

 

https://lesesenteret.uis.no/#Barnehage
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/stastedsanalysen-for-barnehage/hovedtema-barnehagens-praksis.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/stastedsanalysen-for-barnehage/bsa_kommunikasjonogsprak_bm.pdf
http://sprakplan.no/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader/kommunikasjon-sprak-tekst/
https://www.polylino.no/


   

 

 1– 2 åringer   

Hva skal barna erfare Hvordan  (personalet skal)  Evaluering (måloppnåelse) 

 Delta i dialog/samtaler/
samspill med andre 

 
 Bli introdusert for digitale 

verktøy 
 
 Erfare at språket er et red-

skap for å kunne uttrykke 
behov, ønsker og følelser 

 
 Styrke sin auditive        

oppmerksomhet        
(Husk: Den er lik på alle 
alderstrinnene) 

 
 Utvide begrepsforståelsen, 

ordforrådet og             
språkforståelsen 

 
 Oppleve barnehagen som 

en flerkulturell barnehage 
der mangfold er en        
naturlig del av det fysiske 
miljøet, aktivitetene og 
innhold 

 
 Få positive opplevelser 

med billedbøker og         
bøker  med tekst 

 Hjelpe barnet med å sette 
ord på opplevelser,        
følelser og erfaringer som 
betyr mye 

 
 Legge til rette for bruk av 

digitale verktøy 
 
 Skape et variert og trygt 

språkmiljø der barna får 
mulighet til å oppleve    
glede ved å bruke språk  
og kommunisere med 
andre.  

 
 Synge, benytte                

barneregler og              
klappeleker.  

 
 Ord-sette handlinger,  

opplevelser og følelser. 
Benevne gjenstander.  
Bruke språk-forsterkede 
virkemidler slik som      
konkreter, bilder og      
bevegelser. Bruke barne-
tilpasset taletempo og  
tydelig uttale. Voksne 
gjentar og utvider barnas 
ytringer. 

 
 Gi barna førstehåndserfa-

ringer som styrker         
begrepsforståelse og     
ordforråd. 

 
 Bidra til å fremme et     

kulturelt mangfold  gjen-
nom sang, musikk og   
samtale 

 
 Fortelle eventyr/

fortellinger ved hjelp av 
konkreter og bilder i     
bøkene 

 På hvilken måte bruker 
personalet språket aktivt i 
kommunikasjon med    
barna? 

 
 På hvilken måte benyttes 

digitale verktøy i          
hverdagen? 

 
 På hvilken måte er perso-

nalet språkstøtte i        
samspill med andre barn? 

 
 Hvordan er personalet 

lydhøre og oppmerksom-
me for barns verbale og 
nonverbale uttrykk,      
ønsker og behov? 

 
 I hvilke grad er språkmil-

jøet preget av personalets 
måte/evne til å benevne 
gjenstander og            
handlinger? 

 
 På hvilke måte fremmer 

personalet et variert 
språklig og kulturelt 
mangfold gjennom 
sang,  musikk og samtale? 

 
 På hvilke måte fremmer 

personalet et variert ut-
valg av bøker? 

 
 På hvilken måte sørger 

personalet for at alle barn 
blir ivaretatt i språkstimu-
lerende aktiviteter? 

 
 På hvilken måte legger 

personalet til rette for 
leseglede for barna? 



   

 

 3–4 åringer   

Hva skal barna erfare Hvordan  (personalet skal)  Evaluering (måloppnåelse) 

 Bruke språket for å    
uttrykke ønsker, følelser 
og behov 

 
 Få kjennskap til ulike       

digitale verktøy under   
oppsyn 

 
 Delta daglig i meningsfullt 

samspill og samtale med 
andre barn og personalet 

 
 Styrke sin auditive           

oppmerksomhet 
 
 Utvikle sin begrepsforstå-

else gjennom å gjøre      
erfaringer, samtale og 
undre seg sammen 

 
 Oppleve barnehagen som 

er flerkulturell barnehage 
der mangfold er en         
naturlig del av det fysiske 
miljøet, aktivitetene og 
innholdet. 

 
 Bruke bildebøker med 

tekst 
 
 Bli kjent med ulike type 

bøker 
 
 Erfare ulike skriftspråk-

uttrykk 

 Skape et variert og trygt 
språkmiljø der barna får 
mulighet til å oppleve    
glede ved å bruke språk  
og kommunisere med 
andre. Visualisere følelser 
ved hjelp av f. eks bilder 
og la barna prøve å sette 
ord på ulike følelser 

 
 Legge til rette for bruk av 

digitale verktøy 
 
 Være en aktiv samtale-

partner i alle                  
hverdagssituasjoner  

 
 Leke med språket med 

ulike lyder og stavelser. 
Synge, benytte regler. 
rime, klappe stavelser 

 
 Bidra til å fremme et kul-

turelt mangfold gjennom 
sang, musikk, bilder og 
samtaler 

 
 Forberede barna og sørger 

for førforståelse som gir 
grunnlag for språklig     
deltakelse 

 
 Lese for barna daglig 
 
 Gi barna muligheter til å 

erfare bøker med ulikt  
tematisk innhold 

 
 La barna få kjennskap til 

tekst og bokstaver 

 Hvordan legger vi til rette 
for at språket etter hvert 
kan brukes til å ytre      
ønsker og behov i lek og 
samspill? 

 
 Hvordan skaffer persona-

let  seg kunnskap om   
ulike digitale verktøy? 

 
 På hvilken måte opptrer 

de voksne som aktive 
samtalepartnere med alle 
barna, i                           
hverdagssituasjoner? 

 
 På hvilken måte utvider 

personalet sitt repertoar 
med sang, rim og regler? 

 
 Hvilke relevant verktøy 

benytter personalet for å 
fremme et kulturelt 
mangfold? 

 
 På hvilken måte og i     

hvilke situasjoner      
språkmodeller for barna i 
hverdagen? 

 
 På hvilken måte forbere-

der personalet seg for  
både spontan og planlagt 
høytlesning. 

 
 På hvilke måter fremmer 

personalet  et variert    
utvalg av bøker med et 
relevant innhold? 

 
 Hvordan lar personalet 

barna få kjennskap til 
tekst og bokstaver? 



   

 

 4–5 åringer   

Hva skal barna erfare Hvordan  (personalet skal)  Evaluering (måloppnåelse) 

 Bruke språket aktivt for å 
uttrykke ønsker, følelser og 
behov 

 
 Bruke digitale verktøy for å 

utforske, leke, lære og    
skape 

 
 Undre seg, stiller spørsmål 

og reflekterer i samtale 
med andre barn og          
personalet 

 
 Styrke sin auditive         

oppmerksomhet 
 
 Utvikler sin begrepsforstå-

else gjennom å gjøre erfa-
ringer, samtale, undre seg 
sammen, stille spørsmål, og 
få nye erkjennelser 

 
 Bli bevisst på ord, lyder og 

stavelser 
 
 Oppleve barnehagen som 

er flerkulturell barnehage 
der mangfold er en naturlig 
del av det fysiske miljøet, 
aktivitetene og innholdet 

 
 Utforske og får erfaringer 

med ulike skriftspråks-
uttrykk 

 
 Oppleve daglig glede ved 

høytlesning og fortelling 

 Skape et variert  og trygt språk-
miljø der barna får mulighet til 
å oppleve glede ved å bruke 
språk og kommunisere med 
andre. Visualisere følelser ved 
hjelp av f. eks bilder. Denne er 
lik som 3-4 åringene, tilføye 
noe for å vise progresjon 

 
 Ha en digital praksis som gir 

barna mulighet til å utforske, 
leke, lære og skape med         
digitale verktøy 

 
 Undre seg og filosofere         

sammen med barna i ulike    
typer samtaler 

 
 Benytte sang, regler, rimer, 

bruker setninger, ord, stavelser 
og enkelt-lyder 

 
 Samtale om ord, lyder,          

bokstaver, linje og tekst. 
 
 Legge til rette for barnas     

oppmerksomhet mot språkets 
formside ved å lære å korrigere 
seg selv, gjette gåter, se           
forskjell på rett/galt ord.  

 
 Være ressursorientert og arbei-

de bevisst med at barnehagen 
er flerkulturell og flerspråklig 
gjennom å gjøre språklig og 
kulturelt mangfold til en      
selvsagt del av barnehagens  

 
 Engasjere barna i språklek som 

oppøver fonologisk bevissthet 
og øker bevisstheten om språ-
kets form. Legge merke til og 
inspirerer barnas lek med og 
utforsking av skriftspråket 

 
 Bruke høytlesing for å skape 

samtale, leselyst, spenning og 
glede rundt fortellinger.  

 Hvordan legger personalet 
til rette for at språket  bru-
kes til argumentasjon og 
forhandlinger i lek og     
samspill? 

 
 Hvordan bruker personalet 

digitale verktøy i hverda-
gen? 

 
 På hvilken måte er persona-

let en aktiv samtalepartner i 
alle hverdagssituasjoner? 

 
 Hvordan legger personalet 

til rette for sang og regler i 
hverdagen? 

 
 Hvordan legger personalet 

til rette for samtale om ord, 
lyder, bokstaver, linje og 
tekst? 

 
 På hvilken måte legger    

personalet til rette for    
øvelser i språklig bevissthet? 

 
 På hvilken måte støtter    

personalet flerspråklige 
barns begrepslæring? 

 
 På hvilke måte bruker     

personalet bøker som      
metode til språkutvikling, 
leseglede og leselyst?  

 
 På hvilken måte bruke per-

sonalet bøker som ulike  
leseaktiviteter? 



   

 

 Natur , miljø og teknologi  
 

Gjennom fagområdet “Natur, miljø og teknologi” skal barna lære å ta vare på seg selv, hverandre og 

naturen uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoner. Barnehagen skal legge grunnlaget 

for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet.   Barna skal få naturopplevelser og bli 

kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen og 

føle nærhet til skog, sjø, fjell og vann. 

.  

Mål for fagområdet natur, miljø og teknologi 

 Barna har ut i fra alder og modning, kjennskap til,  erfaring med,  forståelse for, og         
kunnskap om; planter og trær, dyr, landskap, årstider, vær - og naturfenomener. 

 
 Barna har  kjennskap til bærekraftig utvikling og en gryende forståelse av og respekt for  na-

turen 
 
 Barna bruker redskaper og teknologi for å skape konstruksjoner av ulikt materiale 
 
 Barna har kjennskap til naturens syklus 

 Barna opplever naturen som en “lekeplass” og utforsker og eksperimenterer med fysiske 
lover og naturfenomener 

 

Læringsmiljøsenteret   

Naturfagsenteret   

Forskerfrø: Forside    

Naturfag 

Forskerfabrikken-eksperimenter 

Matematikksenteret 

TEMAHEFTE 

Naturfag og lek 

Botanisk og plantefysiologisk leksikon 

 

http://laringsmiljosenteret.uis.no/
http://www.naturfagsenteret.no/c1515376/tidsskrift/vis.html?tid=1489793
https://www.xn--forskerfr-t8a.no/
https://www.naturfag.no/
https://www.forskerfabrikken.no/
http://www.matematikksenteret.no/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/290161-temahefte_om_natur_og_miljo.pdf
https://www.nrk.no/skole/?page=objectives&subject=naturfag&learningProgramme=LK20
https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/


   

 

 1– 2 åringer   

Hva skal barna erfare Hvordan  (personalet skal)  Evaluering (måloppnåelse) 

 Sanse i naturen; se, føle, 
smake, høre/lytte, lukte 

 
 Kontraster som varme/

kulde, lys/mørke,         
stillhet/ lyd 

 
 Værfenomener som;         

sol/regn/snø/sludd,vind 
 
 Enkle eksperimenter med 

elementer som sand, 
vann, snø, is, jord, ild 

 
 Planter, dyr, insekter, 

småkryp i skog/vann/ 
mark/berg 

 
 Å bevege seg i ulendt og 

ulike terreng 
 
 Hva søppel er 
 
 Naturmaterialer, kongler, 

kvister, steiner, blader etc 
i kreative prosesser 

 
 Å ha på klær etter vær 
 

 Bli med personalet å kil-
desortere 

 Ha tilstrekkelig med kom-
petanse eller evnen til å         
tilegne seg kunnskap ved å 
ta i bruk plansjer, opp-
slagsverk, utstyr og verk-
tøy,    bestemmelsesduker, 
Ipad, forstørrelsesglass 
m.m 

 
 Bruker alle sansene og 

setter ord på sanseopple-
velsen sammen med barna 

 
 Være positiv til å være ute 

i all slags vær og i alle         
årstider.  

 
 Se mulighetene som ligger 

i ulike værfenomen 
 
 Kle seg etter vær og           

årstider. 
 
 Bruke ulike begrepet 

knyttet vær og årstider 
 
 Sette av tid til å undre seg 

sammen med barna over 
ulike naturmaterialer.  

 
 Vise nysgjerrighet og       

vise respekt for natur og 
dyreliv 

 
 Følge barnets initiativ og 

spor 
 

 Plukke opp søppel og gi 
gode holdninger ved å kil-
desortere 

 
 Hvordan skaffer personalet 

seg kunnskap om naturen, 
og hvordan bruker de   
denne kunnskapen? 

 
 På hvilken måte viser bar-

na og personalet respekt 
og glede av å være ute i 
naturen og nærmiljøet 

 
 På hvilken måte viser bar-

na og personalet entusias-
me og nysgjerrighet over 
ulike værfenomener og 
føreforhold? 

 
 På hvilken måte får barna 

støtte og veiledning av per-
sonalet, og hvordan undrer 
barna seg over de de erfa-
rer ? 

 
 Hvordan blir ulikt naturma-

teriale brukt i kreative pro-
sesser? 

 
 Hva skjer hos barna når de 

opplever at den voksne 
kaster søppel? 

 
 Hvor ofte og hvordan     

tilrettelegge og              
gjennomfører personalet 
aktiviteter i nærmiljøet 



   

 

 3– 4 åringer   

Hva skal barna erfare Hvordan  (personalet skal)  Evaluering (måloppnåelse) 

 Glede over egne             
opplevelser og                
oppdagelser ute i ulikt    
miljø, vær og årstid 

 
 Aktivt og bevisst bruk av 

sansene for å få informa-
sjon og kunnskap 

 
 Sette ord på observasjo-

ner, oppdagelser,           
undringer og erfaringer 

 
 Utforskning og eksperi-

mentering av oppdagelser 
og hypoteser  

 
 Bruk av ulike hjelpemidler 

(ipad, forstørrelsesglass, 
oppslagsverk mm) og reds-
kaper (kniv, sag mm) på en 
hensiktsmessig og          
forsvarlig måte 

 
 Viktigheten av å ta vare på 

naturen rundt oss 
(bærekraftighet) 

 

 Hva og hvordan vi            
kildesorterer 

 Planlegge og tilrettelegge 
opplevelser og erfaringer 
med variasjon i miljø, vær, 
årstider og naturelemen-
ter 

 
 Sikre gode utedager for 

alle barn, uavhengig av 
behov og erfaring 

 
 Bevisstgjøre barna på bruk 

av sansene og bruke opp-
dagelser til videre læring 

 
 Ha kompetanse og sam-

men med barna bruke   
naturvitenskapelige      
metoder; observasjon 
(sanser) undre 
(refleksjon), hypoteser 
(prøve ut) 

 
 Bruke naturvitenskapelige 

aktiviteter i arbeidet med 
barna   

 
 Ha kompetanse på og 

sammen med barna bruke 
hjelpemidler og redskaper 
som er hensiktsmessig og 
forsvarlig   

 
 Utøve synlig praksis med 

respekt for naturen og 
bærekraftig utvikling.    
Forklare konsekvenser for 
handlinger  

 

 Kildesortere sammen med 
barna 

 Hvordan ser vi at barna 
viser glede over egne 
opplevelser og              
oppdagelser? 

 
 Hva er gode utedager for 

alle barn?  
 
 På hvilke måter bruker 

barna sansene sine ute i 
naturen? 

 
 Hvordan følges barnas 

oppdagelser og interesser 
opp til videre læring? 

 
 Hvordan ser vi på barna 

at de er engasjerte og 
motiverte?  

 
 Hvilke naturvitenskapeli-

ge metoder og aktiviteter 
bruker personalet?  

 
 Hvilken kompetanse er 

nødvendig å ha i forhold 
til naturvitenskap,        
hjelpemidler og             
redskaper? 

 
 På hvilken måte viser per-

sonalet respekt for       
naturen og                      
bærekraftighet? 

 
 Hvordan kan vi se en be-

gynnende forståelse for 
konsekvenser av          
handlinger i naturen hos 
barna? 



   

 

 4– 5 åringer   

Hva skal barna erfare Hvordan  (personalet skal)  Evaluering (måloppnåelse) 

 At påkledning må justeres 
etter vær og føreforhold 

 
 Å gå på do i naturen 
 
 Sammenhengende        

læringsprosesser over tid 
 
 Naturlige kretsløp, død-

forråtnelse-ny vekst. 
 
 Menneskeskapte krets-

løp. Gjenvinning og     
gjenbruk 

 
 Sporløs ferdsel 
 

 At  språket brukes til å 
sette ord på og reflektere 
rundt prosesser,              
eksperimenter og            
naturvitenskapelige      
fenomener 

 La barna erfare konsekven-
sene av egne klesvalg. Tørre 
å la barna bli våte, kalde 
eller varme innenfor         
forsvarlige rammer.  

 
 Kunne veilede barna i å gå 

på do ute. 
 
 Gripe tak i læringssituasjo-

ner som oppstår og kunne 
bruke dem til å bygge       
videre på i lengre prosesser. 

 
 Ha kunnskap og fokus på 

naturlige kretsløp-prosesser 
gjennom f.eks. komposte-
ring, dyrking, naturens 
kretsløp gjennom årstidene, 
osv.   

 
 La barna delta i gjenbruks-

prosjekter, søppelrydding, 
og resirkulering. 

 
 Inneha og formidle kunn-

skap om hva slags mennes-
kelige aktiviteter som     
skaper slitasje på naturmil-
jøer, og hvilke aktiviteter 
som er bærekraftige/
sporløse 

 Gi rom og tid til de gode 
samtalene, og  være i dialog 
med barna 

 Klarer barna å ta selvsten-
dige klesvalg basert på 
kjennskap til vær og egen 
kropp? Er barna i stand til 
å korrigere dersom de har 
valgt feil? 

 Kan barna gå på do på 
egen hånd? 

 
 Kan vi vise til lange læ-

ringsløp med utgangs-
punkt i barnas interesser? 
Hvordan dokumenterer vi 
det? 

 
 Vet barna konsekvensene 

av ulike typer forsøpling 
og miljøskader? 

 
 Ferdes vi på en skånsom 

og bærekraftig måte i de 
friområdene barnehagene 
benytter 



   

 

Nærmiljø og samfunn 
 

Barns medvirkning i barnehagens indre liv er barnets første møte med et demokratisk samfunn, et 

fellesskap som er forskjellig fra hjemmet. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor fa-

milien med tillit og nysgjerrighet.  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 at de er en del av et fellesskap, samtidig som de må 

lære å tilpasse egne ønsker. I barnehagen gjelder “VI” og “VÅRT” på en annen måte enn “JEG” og 

“MITT”. Samtidig skal barnehagen binde sammen samfunnets kultur, arbeidsliv, tradisjoner og leve-

sett slik at det gir mening for enkeltbarn. Utforsking av nærmiljø er en sentral del av dette, av opple-

velser, kunst og kultur. Barna skal bli kjent med samisk kultur, og nasjonale minoriteter 

Innenfor dette fagområdet har Barnekonvensjonen og menneskerettighetene en sentral rolle. 

Mål for fagområdet nærmiljø og samfunn 

 Barna er kjent med FNs bærekraftsmål, og erfarer like muligheter til deltagelse og            
medvirkning 

 
 Barna har  kjennskap til lokale tradisjoner,  kulturelt mangfold og får toleranse for ulike      

levesett 
 
 Barna utvikler tillit til deltagelse i samfunnet, gjennom å delta i demokratiske prosesser 
 
 Barna har kjennskap til sitt eget nærmiljø og vet hvor viktige samfunnsinstitusjoner er 
 

 Barna har kunnskap om hvordan de kan gå trafikksikkert på tur i nærområdet 

 

Nærmiljø og samfunn 

FNs bærekraftsmål 

Barnekonvensjonen i kortversjon  

Relasjonssirkelen/Fargekartlegging 

 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader/narmiljo-samfunn/#
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barns-rettigheter/barnekonvensjonen-i-kortversjon
https://fus.no/files/barnehager/files/157/Relasjonsskjema_5a6ee945e7c5d.pdf


   

 

 1– 2 åringer   

Hva skal barna erfare Hvordan  (personalet skal)  Evaluering (måloppnåelse) 

 

 Å ha gode                       

omsorgspersoner rundt 

seg 

 

 Å bli møtt på egne behov 

og akseptert for den de er 

 

 Få utfordringer og like 

muligheter til deltagelse 

 

 Å gå på tur i nærmiljøet 

 

 Å bli presentert for       

samisk kultur 

 

 Ha tett samarbeid med alle 

foreldre 

 

 Være “ladestasjoner” 

 

 Ha lekegrupper 

 

 Observere og kartlegge alle 

barn for å kunne ta            

utgangspunkt i deres       

ståsted og interesser 

 

 Gi barna ulike                   

sanseopplevelser 

 

 La barna øve på din tur/min 

tur i daglige situasjoner 

 

 Være bevisst i valg av leker 

og utstyr 

 

 La barna øve på å ferdes 

trygt i nærområdet  

 

 La barna høre samisk       

musikk, smake mat 

 På hvilken  måte viser vi  

at vi er en trygg base for  

barna?  

 

 På hvilken måte ser vi 

at  barna er aktivt  inklu-

dert i leken? 

 

 På hvilke måte kartlegger 

og  observerer vi            

måloppnåelsen? 

 

 På hvilken måte legger vi 

til rette for å gi alle barn 

like muligheter? 

 

 På hvilken måte får vi 

kunnskap om nærmiljøet 

og vet hvor de små barna 

kan ferdes trygt?  

 På hvilken måte presente-

rer vi samisk kultur for de 

yngste barna 



   

 

 3– 4 åringer   

Hva skal barna erfare Hvordan  (personalet skal)  Evaluering (måloppnåelse) 

 

 En trygg overgang fra liten 

til stor avdeling  

 

 Å få påvirke egen hverdag 

 

 Å ha like  muligheter og 

tilhørighet uansett  

 

 Å få kjennskap til nasjonale 

minoriteter 

 

 Å bli kjent med Norges 

grunnlovsdag 

 

 Å bli kjent med noen      

samiske tradisjoner og    

levemåter, og Samefolkets 

dag 

 

 Å bli kjent med                  

trafikkregler 

 

 Ha gode rutiner og planer 

for overgang til stor        

avdeling 

 

 Bruke coaching som        

metode for å støtte barnet 

i lek og samhandling 

 

 Inkludere alle barn i       

aktiviteter 

 

 Ha fokus på demokrati og 

menneskerettigheter 

 

 Gjøre barnet kjent med 

samisk kultur 

 

 Ha trafikksikkerhet som 

tema 

 

 På hvilken måte vet vi at 

barna er trygge? 

 

 I hvilke aktiviteter og 

handlinger lar vi barna ta 

valg som kan påvirke      

situasjoner for dem selv 

og andre? 

 

 På hvilken måte møtes 

spørsmål og undring fra 

barna? 

 

 På hvilken måte gir vi alle 

barna kjennskap til       

nasjonale minoriteter? 

 

 På hvilken måte lar vi    

barna medvirke i sin egen 

hverdag? 

 

 Hvilke rutiner har           

barnehagen for sikkerhet 

og trivsel på turer? 



   

 

4– 5 åringer   

Hva skal barna erfare Hvordan  (personalet skal)  Evaluering (måloppnåelse) 

 

 Å kunne orientere seg 

trygt i nærområdet 

 

 Å bli kjent med før og nå, 

vår nære historie 

 

 Få kjennskap til ulike yrker, 

og institusjoner og         

bedrifter i nærmiljøet 

 

 Å bli kjent med hvordan 

samer lever i dag 

 

 Å bli møtt på egne behov 

og akseptert for den de er 

 

 Bli kjent med ulike            

familieformer og            

kjønnsidentiteter 

 

 Lære barna hvordan de 

kan ferdes trygt i nærom-

rådet og på skoleveien 

 

 Legge til rette for besøk på 

institusjoner i nærmiljøet 

 

 Legge til rette for å besøke 

aktuelle skoler 

 

 Bruke digitale verktøy og 

kart sammen med barna 

 

 Bruke nærmiljøet der bar-

na leker og bor til turer og 

aktiviteter, la dem få        

tilhørighet  

 

 gjøre barna kjent med     

lokalhistorie og lokale 

kunnskaper 

 

 La barna lære sosial               

kompetanse gjennom lek 

og aktivitet 

 

 Ha kunnskap til hvordan 

holdninger til kjønn og 

kjønnsroller påvirker barn 

 

 Hvordan ser vi at barna 

kan ferdes trygt langs          

trafikkert vei? 

 

 Hvordan sikrer vi at barna 

vet hvor de aktuelle        

skolene er? 

 

 Hvordan vet vi at barna 

kjenner til betydningen av 

menneskerettigheter og 

barnekonvensjonen? 

 

 På hvilken måte           

medvirker barna i sin 

egen hverdag? 

 

 På hvilken måte erfarer 

barna at alle får              

utfordringer og like         

muligheter til deltagelse? 

 

 På hvilken måte opplever 

barna seg som del av en 

større sammenheng? 

 

 Hvordan vet vi at vi har vi 

et miljø hvor alle blir        

anerkjent 



   

 

Kunst, kultur og kreativitet 
 

Gode opplevelser med kunst og kultur legger grunnlaget for tilhørighet, deltakelse og eget skapende 

arbeid. Fagområde omhandler  billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, litteratur, film, ar-

kitektur og design. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn får erfaringer med estetiske fag og får 

mulighet til å  utforske sin kreativitet. 

 

 
Mål for fagområdet kunst, kultur og kreativitet 

 Barna har erfaring med kunst og kultur i ulike former 

 Barna har møtt  ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler mangfold i 

samfunnet og ulike tidsepoker 

 Barna har opplevd å skape kunstneriske og kulturelle uttrykk sammen med andre 

 Barna har blitt stimulert  til utforskning, fordypning og progresjon 

Rammeplanen: Kunst, kultur og kreativitet 

IKT-plan  

OsloVikenbarnehager.no  

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen | En ressursbase 

Barnekunstmuseet 

Sjøholmen kunst og kulturhus 

 

 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader/kunst-kultur-kreativitet/
https://www.iktplan.no/index.php?pageID=20&cat=3#articleClosed
https://oslovikenbarnehager.no/index.php/kunst-kultur-og-kreativitet/
https://kunstkultursenteret.no/?a=1&id=218051272&oppl=1&ftsearch
https://www.barnekunst.no/
https://sjoholmen.com/


   

 

 1– 2 åringer   

Hva skal barna erfare Hvordan  (personalet skal)  Evaluering (måloppnåelse) 

 

 Å få sanselige opplevelser 
og skaperglede gjennom 
bruk av kroppen 

 

 Å få opplevelser som 
uttrykker  skaperglede 
med form og farger     
gjennom samtaler,         
varierte aktiviteter og lek 

 

 Å møte et mangfold av 
sanger, rim og regler, be-
vegelser og instrumenter 

 

 Å oppleve varierte       
eventyrstunder, historier 
og lek 

 
 Å delta og bli introdusert 

for undersøkelser, utprø-
vinger og eksperimente-
ring, oppleve undring 

 
 Å oppleve variasjon og 

tilbud om ulike typer ma-
teriell som f.eks verdiløse 
gjenbruksmaterialer, ma-
ling, sand, vann, snø, leire, 
tekstiler 

 
 Å oppleve det kulturelle 

mangfoldet i barnegrup-
pen gjennom                  
anerkjennelse fra de   
voksne. 

 

 Å oppleve digitale verktøy 
gjennom skapende arbeid 
med bl.a. musikk, film og 
eventyr 

 
 
 Stimulere barnas nysgjerrig-

het for kunst, kultur og 
kreativitet og  utvide deres 
forståelse med hele seg, i 
den sansemotoriske            
utviklingen 

 
 Tilby støtte og motivere 

barna i varierte kreative ak-
tiviteter og lek, som gjør at 
alle barna opplever form og 
farger, glede og mestring 

 
 Introdusere sanger,  beve-

gelser og instrumenter og 
legge til rette for ulike typer 
eventyrstunder, gjennom 
bruk av bildebøker,           
historier og lek 

 
 Fokusere på og motivere til 

undring, undersøkelser,    
utprøvinger og eksperimen-
tering sammen med        
barna     

 
 Tilby og skape variasjon 

gjennom ulike typer materi-
ell som f.eks verdiløse gjen-
bruksmaterialer, maling, 
sand, vann, snø, leire,     
tekstiler 

 
 Synliggjøre og skape estetis-

ke dimensjoner i barneha-
gens inne- og uterom, med 
respekt for 1 og 2 åringers 
uttrykk og avtrykk 

 
 Invitere barna med på å 

utforske skapende bruk av 
digitale verktøy 

 
 
 På hvilken måte kan per-

sonalet stimulere barnas 
nysgjerrighet og             
forståelse? 

 
 På hvilken måte opplever 

barna glede og mestring? 
 
 Hvilke sanger, bevegelser 

og instrumenter har bar-
na blitt introdusert for og 
hvordan  har personaler 
lagt til rette for eventyr-
stunder, o.l.? 

 
 Hvordan legger persona-

let til rette for undring og 
eksperimentering med     
1-2 åringer? 

 
 Hvordan kan personalet 

legge til rette for at barna 
kan uttrykke seg gjennom 
å bruke ulike typer mate-
rialer. 

 
 Hvordan har personalet 

gitt barna mulighet til å bli 
kjent med et mangfold av 
tradisjoner og kunst- og 
kulturuttrykk  fra fra for-
tid og samtid og hvordan 
har de synliggjort og skapt 
estetiske dimensjoner i 
barnehagens inne- og  
uteområder? 

 
 Hvordan  kan personalet 

bruke digitale verktøy 
sammen med 1-2 åringer? 



   

 

 3– 4 åringer   

Hva skal barna erfare Hvordan  (personalet skal)  Evaluering (måloppnåelse) 

 Å ha tilgang til formings-
verktøy og mulighet til å 
være kreative når de selv 
ønsker 

 Å gis muligheter til å undre 
seg og eksperimentere 
med farger og form. 

 Å oppleve glede og      
mestring gjennom kunst, 
kultur og kreativitet 

 Voksne som er lydhøre og 
tar vare på barns skaper-
glede og egen kultur 
(sanger, rim, eventyr, vit-
ser). Lære nye sanger, 
dans og instrumenter fra 
ulike kulturer,  få dramati-
sere eventyr og andre   
historier som inspirasjon til 
lek og egen skaperglede 

 Å bli introdusert for det 
kulturelle mangfoldet i 
nærmiljøet og oppleve 
stolthet over egen kulturell 
tilhørighet 

 Å få bruke digitale verktøy 
som et redskap for kreati-
ve uttrykk (lage film, bok, 
bilde, musikk) 

 Introdusere barna for, og gi 
de tilgang til varierte mate-
rialer, verktøy og teknikker, 
som f.eks. å vise barna     
korrekt bruk av blyantgrep, 
pensel og saks 

 Leke sammen med barna og 
utforske farger og form 

 Vise glede og tilby støtte og 
motivasjon i arbeidet med 
kunst, kultur og kreativitet 

 Introdusere barna for tradi-
sjonelle sang- og regelleker; 
være lydhøre, ta vare på 
barns skaperglede, og det 
kulturelle mangfoldet i bar-
negruppen. Inkludere mang-
foldet i barnegruppen, være 
bevisst om voksnes rolle som 
tradisjon- og kulturbærere 

 Introdusere barna for        
drama, sanger, dans, og     
instrumenter fra fortid og 
samtid 

 Introdusere barna for ulike 
kunst- og kulturtilbud i nær-
miljøet og vise nysgjerrighet 
for det kulturelle mangfoldet 
i barnegruppa 

 Invitere barna med på å 
utforske skapende bruk av 
digitale verktøy 

 
 Hvorfor er det viktig at 

personalet introduserer 
barna for varierte mate-
rialer, verktøy og teknik-
ker, som f.eks. å vise bar-
na korrekt bruk av blyant-
grep, pensel og saks? 

 
 Hvordan har personalet 

lekt og utforsket sammen 
med barna? 

 
 Hvordan har personalet 

bidratt til at barna får ta i 
bruk fantasi, kreativitet 
og skaperglede? 

 
 På hvilke har personalet 

vært tradisjon- og kultur-
bærere? 

 
 Hvordan kan personalet 

legge til rette for at barna 
kan utfolde seg med dra-
ma, sanger, dans, og in-
strumenter, alene og 
sammen med andre. 

 
 Hva menes med et  kultu-

relt mangfold? Hvordan 
ser vi at personalet har 
lagt vekt på det kulturelle 
mangfoldet? 

 
 Hvordan legger              

personalet til rette for 
utforskning av digitale 
verktøy. 



   

 

 4– 5 åringer   

Hva skal barna erfare Hvordan  (personalet skal)  Evaluering (måloppnåelse) 

 Å få bearbeide inntrykk 
og uttrykke sin kreativitet 
sammen med andre 

 

 Å ta i bruk og beherske 
ulike teknikker, materia-
ler, verktøy og teknologi 

 
 Å oppleve og invitere 

hverandre til kreativ tenk-
ning, fantasi og              
skaperglede 

 

 Å øve på og vise frem 
egen skaperglede,  egen 
kultur,  f.eks foreldre     
forestillinger og å vise 
fram eventyr og egenpro-
duserte historier for 
andre. 

 

 Å få vise fram og uttrykke 
seg gjennom sang, dans 
og  instrumenter. 

 

 Å dele og vise glede og 
stolthet over egen           
kulturelle tilhørighet 

 

 Å bruke og beherske digi-
tale verktøy til å produse-
re egne kreative uttrykk 
(lage film, bok, bilde, mu-
sikk) 

 
 Ta vare på barnas initiativ 

her og nå og tilrettelegge 
for kreative uttrykk  

 
 Introdusere ulike teknikker, 

materialer, verktøy og tek-
nologi, tilby en nysgjerrig og 
undrende holdning sammen 
med barna.  

 
 Åpne opp for og legge til 

rette for kreativ tenkning og 
bruk av fantasi og                
skaperglede 

 
 Invitere foreldre og andre til 

å være publikum når barna 
er klare for å vise frem egen 
skaperglede og egen kultur 

 
 Tilby ulike eventyrbøker, 

støtte og motivere barna til 
å skape egenproduserte 
historier for andre 

 
 Spille/høre på  og delta i 

ulike typer dans  og varierte 
musikkformer sammen med 
barna og tilby nok             
materialer, leker, utkled-
ningstøy 

 
 Ha oppdatert kunnskap om 

barnas ulike kulturer og 
mangfoldet som finnes i 
nærmiljøet 

 
 Ha en bevisst holdning til 

bruk av digitale verktøy som 
et supplement til de           
pedagogiske aktivitetene 

 
 På hvilken har personalet 

tatt vare på barns          
initiativ?                    

 
 På hvilken måte har per-

sonalet vist nysgjerrighet 
og undring sammen med 
barna og hvilke teknikker, 
materialer og verktøy har 
de blitt  introdusert for? 

 
 På hvilken måte har per-

sonalet inspirert til kreativ 
tenkning og bruk av           
fantasi og skaperglede? 

 
 Hvordan legger persona-

let til rette for rollelek? 
 
 Hvordan presenteres uli-

ke bøkene, historier, 
eventyr for barna og hva 
gjør de voksne for å moti-
vere barna til å utvikle sin 
egen kultur og være stol-
te over egen skaperglede 
og kultur?  

 
 Hva har personalet gjort 

slik at barna opplever et 
mangfold av musikk og 
dans? 

 
 På hvilken måte er barne-

gruppens ulike kulturelle 
tilhørighet synliggjort på 
avdelingen, i barnehagen 
og ut til foreldrene? 

 
 Hvordan har personalet 

lagt til rette for bruk av 
digitale verktøy og hvor-
dan kommer barnas digi-
tale uttrykk til syne i       

avdelingen? 



   

 

 

 

 

Takk til alle som har deltatt i utarbeidelsen av  

progresjonsplanene. Dere har bidratt i et  

veldig viktig arbeid for barna i  

Askerbarnehagene! 

 

På vegne av Asker kommune: 

Sissel Sønju-Moltzau 

Anita Sønsteby 

Solgunn Eikebø 

Kristina Jutila  

Mona Katrin Wold 

 

 

 

 



   

 


