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Progresjonsplan etter Rammeplanen for barnehager 2017 

Rammeplanen for barnehager tar for seg syv fagområder som vi som barnehage skal forholde 

oss til. Dette er områder som fenger barns interesser og som kan bidra til for eksempel både 

trivsel og utvikling. Det er formulert konkrete mål til hvert fagområde, som forteller om hvilke 

erfaringer barna skal gjøre seg i løpet av barnehagetiden. Arbeidet med fagområdene vil ofte 

være preget av tverrfaglighet, hvor de ulike aktivitetene gjerne har elementer fra flere av 

fagområdene i seg. For eksempel kan det å være på tur inneholde læring innenfor både 

fagområdet «Kropp, bevegelse og helse» og «Nærmiljø og samfunn». 

Arbeidet med fagområdene må også tilpasses barnegruppen og det enkelte barn. Hver 

avdeling jobber med forskjellige temaer gjennom året som tar hensyn til hva barn og voksne 

er opptatt av.  Under har vi beskrevet konkrete eksempler på hvordan vi arbeider med de 

enkelte fagområdene her i barnehagen, fordelt på alderstrinn, for å sikre at vi i løpet av 

læringsløpet i barnehagen skal dekke Rammeplanens innhold. 

 

 

 

 

 

 

 
Kommunikasjon
språk og tekst 

 

1-2 år 

Fortelling med 
konkreter. 

Leser bøker. 

Voksne bruker riktige 
ord og unngår å si 

“den”. 

Hjelper barna å sette 
ord på ting.  

Rim, regler og sanger. 

Samtaler rundt 
matbordet og på 

stellebordet. 

 

 

3-4 år 

Høytlesning- forstå og huske 
historier. 

Lesestund rundt matbordet. 

Har bøker tilgjengelig på avdeling. 

Mer kompliserte sanger og 
sangleker enn tidligere. 

Hjelper barna i konflikthåndtering 

og å sette ord på sine følelser. 
 

Førskolen 

Høytlesning: 
reflektere over 

innhold i historier. 

Lage egne historier. 

Øve seg på å skrive 
sitt eget navn. 

Bli kjent med 
bokstaver. 

Lytte til andre barn, 
vente på tur, 

snakke høyt foran 
en gruppe. 
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Kropp, bevegelse, 

mat og helse 

 

1-2 år 

Tilgjengelige 
materialer inne og 
ute som stimulerer 
både små og store 

bevegelser. 

Oppmuntre barna 
til å klare ting selv. 

Bli kjent med egen 
kropp. 

Gå på tur i ujevnt 
terreng. 

 
Smake på mye 
forskjellig mat. 

 

 

3-4 år 

Bli kjent med kroppens ulike 
funksjoner og behov. 

Tur en gang i uken. 

Mulighet for fysiske aktiviteter 
inne og ute. 

Ute hver dag i uken. 
Bli med på matlagingen. 

 

Førskolen 

Klare seg selv i flere 
situasjoner, som for 
eksempel å gå på do. 

Bli kjent og trygg på 
egen kropp og 

hvordan den ser ut. 

Utvikling av 
kroppsbevissthet; 

"hva kan kroppen min 
gjøre?" 

 
Lage mat, og lære om 
hvor maten kommer 

fra. 
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Kunst, kultur  

kreativitet 

 

1-2 år 

Har instrumenter 
tilgjengelig for barna 

hver dag. 

Barna får mulighet til 
å bruke for eksempel 

både svamp, leker, 
pensler og egen 

kropp som materiell 
til å male med. 

Leier inn og drar på 
forestillinger. 

 

 

3-4 år 

Barna har tilgang til ulike 
formingsmaterialer hver dag. 

Prioriterer tid på 
formingsaktiviteter, både 
voksenstyrte og på barnas 

initiativ. 

Barna får mulighet til å ta bilder 
av det de ser. 

Drar på turer, museer og 
forestillinger.  

Førskolen 

Aktiviteter, hvor barna 
får mulighet til å bruke 

kreativitet og gi 
uttrykk for egne 

opplevelser. 

Dra på turer og bruke 
formingsaktiviteter til 

å reflektere over 
opplevelsen. 

Få kulturelle 
opplevelser gjennom 

utstillinger, “by-
kunst”, konserter og 

teater. 
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Natur, miljø 
og teknologi 

 

1-2 år 

Ute hver dag i all 
slags vær. 

Lære hvor ulik avfall 
skal kastes. 

Plante i 
grønsakshagen på 

våren. 
Kjennskap til dyr og 

dyreliv. 

 

 

3-4 år 

Barna får mulighet for å ta bilder av 
hverdagen i barnehagen. 

Bruke nettbrett som verktøy for læring. 
 Ute hver dag. 

Bruker materialer fra naturen i 
formingsaktiviteter. 

Bli kjent med hvordan man passer på 
naturen og verden, gjennom samtaler med 

barna.  

 

Førskolen 

Barna får mulighet til å 
ta bilder av hverdagen 

i barnehagen. 

Bruke nettbrett som 
verktøy for læring. 

 
Egne turer, som for 

eksempel 
overnattingstur. 

Bruker materialer fra 
naturen i 

formingsaktiviteter. 

Bli kjent med hvordan 
man passer på naturen 

og verden, gjennom 
samtaler med barna.  
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Antall, rom 

og form 

 

1-2 år 

Lære å sortere leker i 
ulike kasser under 

rydding. 

Bruke byggeklosser. 
 

Forteller eventyr som 
tar i bruk ulike 

preposisjoner. For 
eksempel "Bukkene 

Bruse". 
 

Telle barna høyt i 
samlingsstund, for å 
gi dem et forhold til 
telling i en konkret 

situasjon. 

 

 

3-4 år 

Leser bøker med fokus på antall. 

Konstruksjonslek med 
byggeklosser som plus plus, lego 

og magnetklosser. 

Benevne og snakke om forskjellige 
former og antall i dagligdagse 

situasjoner. 

 

Førskolen 

Bli kjent med ulike 
former både i 

barnehagen og på 
turer. 

Bli kjent med tall 
både ved lesing og 

tegning. 

Spille spill og leke 
regelleker. 
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Etikk, religion 

og filosofi 

 

1-2 år 

Lære å respektere 
hverandres ulike meninger 

og ferdigheter i små 
lekegrupper. 

Vi oppmuntrer barna til å 
vise omsorg for hverandre. 

Vi spør barna “hva tror 
du?” i steden for å gi svar 

med en gang. 
 

 

3-4 år 

Gjennom samtaler med barna 
snakker vi åpent omkring 
ulikheter i barnehagen. 

Reflektere med barna om å være 
en del av et fellesskap (vennskap, 

konflikter, normer og regler). 

Snakke om høytider på tvers av 
religiøs eller livssyns- tilhørighet. 

 

Førskolen 

Skaper åpenhet omkring 
ulikheter, både personlig og 

i religion, i samtaler med 
barna. 

Mulighet for å jobbe med 
emner som ‘demokrati’. 

Reflektere med barna om 
mobbing - snakke om 

hvordan inkludere 
hverandre.  

Oppmuntre til refleksjon 
rundt egen identitet. Ta 

egne valg - tørre å være seg 
selv. 
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Nærmiljø og 

samfunn 

 

1-2 år 

Vi går på turer i 
nærmiljøet. 

Vi gir gutter og 
jenter de samme 

mulighetene til lek 
og aktiviteter. 

Lar barna se at de 
kan påvirke 

fellesskapet ved å 
for eksempel velge 
matsang etter tur. 

 

 

3-4 år 

Drar på ulike turer i 
nærområdet. 

Ha en reell innvirkning, 
medvirkning og påvirkning på 
det daglige livet i barnehagen. 

Snakke om viktige 
nyhetssaker som omhandler 

barn. 

 

Førskolen 

Drar på ulike turer i 
nærområdet. 

Har i ulike 
aktiviteter fokus på 

demokrati, 
samarbeid og regler 

Ha en reell 
innvirkning, 

medvirkning og 
påvirkning på det 

daglige livet i 
barnehagen. 


