
 

Progresjonsplan for de sju fagområdene i rammeplanen 

Fagområdene Hovedmål jmfr. 

Rammeplanen 

1-2 år 3-4 år 5-6 år 

Kommunikasjon, 

språk og tekst 

 

 

Utforske og utvikle sin 

språkforståelse, 

språkkompetanse og et 

mangfold av 

kommunikasjonsformer. 

 

Barna skal leke med språket, 

symbol og tekst. 

 

Barnehagen skal stimulere til 

språklig nysgjerrighet, 

bevissthet og utvikling.  

 

  Bruke 

kroppsspråket. 

Lese bøker sammen. 

Forstå enkle 

beskjeder og 

begreper. 

Vite hvor øyne, 

nese og munn er. 

Si enkle ord og 2 

ords setninger. 

Kjenne igjen 

sanger, rim og 

regler. 

Uttrykke følelser 

Oppfatte andres 

følelser. 

Bruke språket 

relevant 

Oppleve glede 

over språk og 

tekst 

Forstå en del 

begreper 

overbegreper og 

motsetninger 

Kjenne igjen 

navnet sitt 

skriftlig  
Sette ord på 

følelser 

Sanger og regler 

Huske noe som 

hendte i går. 

Bøker, sanger, rim 

og regler, vitser, 

gåter, skrive 

navnet sitt. 

Bruke fortidsform 

og fremtidsform. 

Følge med i bøker 

uten bilder. 

Huske og 

gjenfortelle 

historier og 

hendelser. 

Bruke språket til 

å forklare og 

fortelle. 

Forstå humor og 

leke med språket. 

Kropp, 

bevegelse, mat 

og helse 

 

Oppleve bevegelsesglede, 

matglede, matkultur, mentalt 

og sosialt velvære og fysisk og 

psykisk helse. 

 

Bli kjent med kroppen sin, og 

bli bevisst egne og andres 

grenser. 

 

Sunn mat som grunnlag for god 

helse. 

Lære å gå, hoppe og 

løpe. 

Bli kjent med 

kroppen og 

følelsene. 

Lære å bruke 

sansene 

Utvikle grov – og 

finmotorikk. 

”Klare selv” 

Påkledning, hygiene 

og gode vaner 

Variert kosthold 

Delta i daglige 

gjøremål. 

Kle seg selv og 

bruke gaffel/skje 

Pusle puslespill, 

perle, 

hoppe, hinke, 

sykle, balansere, 

løpe, ta imot og 

kaste ball. 

Godt kosthold og 

gode vaner 

Få kunnskaper om 

egen kropp, og 

egne grenser. 

Gå lange turer 

Mestre 

regelleker/ 

sangleker 

Gode mat - og 

hygiene vaner. 

Kaste og ta imot 

ball. 

Hoppe, hinke og 

stå på et ben. 

Høyre/venstre, 

blyantgrep. 

Lære om maten 

vår. 

Kjenne kroppen 

sin og være 

bevisst egne 

grenser.  

Kunst, kultur og 

kreativitet 

Barna skal få estetiske 

erfaringer med kunst og kultur 

i ulike former. 

 

Legge til rette for og 

videreutvikle barnas kreative 

prosesser og uttrykk. 

Få utforske farger, 

musikk, dans og 

drama. 

Oppleve ulike 

formingsmateriell  

Oppleve sanger, rim 

og regler.  

Oppleve å bli lest 

for – møte bøker. 

Den begynnende 

rolleleken. 

Tegne enkle 

former og 

figurer. 

Oppleve drama, 

dans, musikk og 

sang. 

Klippe, lime, 

forme med ulike 

materialer. 

Gi rom for bruk av 

sine kreative 

evner. 

Oppleve musikk, 

dans, sang, drama 

og kunst. 

Få prøve ut ulike 

teknikker. 

Antall, rom og 

form 

Oppdage, utforske og skape 

strukturer, og hjelpe barna å 

forstå sammenhenger i 

naturen, samfunnet og 

universet. 

 

Stimulere til undring, 

nysgjerrighet, og motivasjon 

for problemløsning. 

Kjenne sin plass i 

garderoben og ved 

bordet. 

Telle 1,2,3. 

Sortere og rydde 

leker etter farge 

og form.  

Forstå 

preposisjonene 

Lære å sortere 

og klassifisere 

etter farge, form 

og størrelse. 

Telle til 10. 

Forstå 

preposisjonene 

mellom, ved siden 

av, foran og bak. 

Bli kjent med tall 

og former 

Erfare, utforske 

og leke med tall, 

mønster og 

former og farger. 

Forstå 

mengdebegrep opp 

til 10. 



 

 

 

 

Lek og undersøkende arbeid 

med sammenligning, sortering, 

plassering, orientering, 

visualisering, former, mønster, 

tall, telling og måling. 

over/under.  

Orientere seg i de 

ulike rommene på 

avdelingen.  

Forstå tom/full, 

liten/stor . 

Kjenne 

igjen/matche 

sirkel, trekant, 

firkant  

Forstå 

tidsbegrepene. 

Forstå 

motsetninger; 

høy/lav, 

lang/kort, 

tynn/tykk, 

tung/lett. 

Lære navn på 

sirkel, trekant, 

firkant og kjenne 

dem igjen i 

omgivelsene. 

Kunne følge regler 

i spill og annen lek. 

Bake - vekt og 

mengde. 

Stille spørsmål og 

undre seg over 

matematiske 

fenomener. 

Natur, miljø og 

teknologi 

Fremme forståelse for 

naturens egenart, og fremme 

barnas vilje til å verne om 

naturressursene, bevare det 

biologiske mangfoldet og bidra 

til bærekraftig utvikling. 

 

Føle tilhørighet, nysgjerrighet, 

og glede i naturen. Legge til 

rette for varierte 

naturopplevelser, lek og læring. 

Oppleve naturen og 

gleden ved å ferdes 

i den. 

Gjenkjenne de mest 

vanlige dyr og 

vekster i 

nærmiljøet. 

Undre seg over 

naturens 

fenomener.  

Lære om ulike dyr 

og planter i 

naturen. 

Bevege seg i 

ulendt terreng. 

Vite hvor maten 

kommer fra. 

Få kunnskap om 

livsløpet. 

Eksperimentere 

og utforske i 

naturen. 

”Oppleve 

prosessen fra 

jord til bord”. 

Samspill, 

miljøvern og 

livsløp. 

Eksperimentere 

med ulike 

teknikker og 

redskaper. 

Etikk, religion 

og filosofi 

Få kjennskap til fortellinger  

tradisjoner, verdier og  

høytider i ulike religioner og 

livssyn.  

 

Skape interesse for 

mangfoldet, og skape 

forståelse for andre 

menneskers livsverden og 

levesett. 

 

Undre seg over eksistensielle, 

etiske og filosofiske spørsmål. 

 

 

 

Oppleve 

tradisjoner og 

kristne høytider. 

Bordskikk. 

Voksne som gode 

rollemodeller. 

Vite hvordan og 

hvorfor vi feirer 

ulike høytider. 

Etterleve de 

mest 

grunnleggende 

normer og 

verdier. 

Filosofere  

Bli bevisst sin 

egen identitet og 

de kristne 

grunnverdiene. 

Snakke om de 

ulike religiøse 

høytidene. 

Toleranse og 

forståelse. 

Nærmiljø og 

samfunn 

 

 

 

 

 

Gjennom utforsking, 

opplevelser og erfaringer, 

bidra til at barna blir kjent 

med sitt nærmiljø, samfunnet 

og verden. 

 

Kjenne lokale tradisjoner, 

samfunnsinstitusjoner og 

yrker. 

Kjenne til ulike levemåter, 

forskjellige familieformer og 

et kulturelt mangfold. 

Få kjennskap til 

menneskerettighetene. 

Bli kjent med store 

og små i 

barnehagen. 

Utforske 

uteområdet i 

barnehagen. 

Feire samisk 

nasjonaldag. 

Bli kjent med 

nærmiljøet rundt 

barnehagen. 

Gå turer. 

Bli kjent med 

institusjoner og 

yrker i 

nærmiljøet. 

Gå lengre turer i 

nærmiljøet. 

Undre oss 

sammen. 

Lokale 

tradisjoner. 

Lære om ulike 

familieformer og 

kulturelt 

mangfold. 


