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Barn (og mennesker generelt) er forskjellige, både i 
personlighet, interesser, ferdigheter og kompetanse. 
Ferdigheter én toåring har, har kanskje ikke en 
annen. God opplæring krever derfor et personale 
med god kompetanse på barns utvikling. 

Progresjonsplanen skal sikre at barna får utvikle 
seg i takt med egen utvikling og målet er å nå 
rammeplanenes mål i løpet av et helt barnehageliv. 

Jentoftsletta barnehage har fokus på språk, lek og 
sosial kompetanse. Vi mener at barn lærer best 
gjennom å kunne beherske språket godt. Venner, 
gode erfaringer og læring skjer best gjennom lek. 

Gjennom språk og god lekekompetanse vil barna 
ha et godt grunnlag for å utvikle og lære gode 
samhandlingsmønstre med andre og kunne være 
god på å inkludere hverandre. 

Fagområdene i rammeplanen er de samme 
fagene som barna vil møte på skolen. Ut fra den 
kunnskapen vi har om barns utvikling har vi valgt å 
dele hvert fagområde inn i tre trinn. 

Barnehagens personale arbeider systematisk 
for å tilegne seg kompetanse innenfor de 
satsningsområdene barnehagen har og 
målsetningene rammeplanen gir.

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna 
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 skal 
utvide og bygge videre på barnas interesser og gi 
barna varierte erfaringer og opplevelser. 

Barnehagen skal legge til rette for progresjon 
gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, 
leker, materialer og utforming av fysisk miljø. 

Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, 
interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Personalet skal:
• oppdage, følge opp og utvide det barna 
 allerede er opptatt av
• planlegge og tilrettelegge for progresjon i 
 barnehagens innhold for alle barn
• bidra til at barna får mestringsopplevelser og 
 samtidig har noe å strekke seg etter
• legge til rette for fordypning, gjenkjennelse og 
 gjentakelse i barnehagens innhold og 
 arbeidsmåter
• introdusere nye perspektiver og tilrettelegge 
 for nye opplevelser og erfaringer
• sørge for progresjon gjennom bevisst bruk av 
 materialer, bøker, leker, verktøy og utstyr og gjøre 
 disse tilgjengelig for barna.

1. FORORD

2. PROGRESJON - RAMMEPLAN
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Rammeplan: 
Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin 
språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna 
møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid 
og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig 
nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.

I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde 
til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur. Personalet skal invitere til 
utforsking av både muntlige språk og skriftspråk.

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og 
tekst skal barnehagen bidra til at barna
- uttrykker sine følelser, tanker, meninger 
 og erfaringer på ulike måter
- bruker språk til å skape relasjoner, 
 delta i lek og som redskap til å løse konflikter
- videreutvikler sin begrepsforståelse og 
 bruker et variert ordforråd
- leker, improviserer og eksperimenterer med 
 rim, rytme, lyder og ord
- møter et mangfold av eventyr, fortellinger, 
 sagn og uttrykksformer
- opplever spenning og glede ved høytlesning, 
 fortelling, sang og samtale
- utforsker og gjør seg erfaringer med ulike 
 skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og 
 bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter.

Personalet skal
- skape et variert språkmiljø der barna får 
 mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk 
 og kommunisere med andre
- synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte 
 barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og 
 fremme mangfold i kommunikasjon, språk og 
 andre uttrykksformer
- invitere til ulike typer samtaler der barna får 
 anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og 
 stille spørsmål
- oppmuntre barna til å fabulere og leke med 
 språk, lyd, rim og rytme
- støtte barnas lek med og utforsking av 
 skriftspråket
- bruke varierte formidlingsformer og tilby et 
 mangfold av bøker, sanger, bilder og 
 uttrykksformer
- Inkludere alle barna i 
 språkstimulerende  aktiviteter

3. Kommunikasjon, språk og tekst
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Verktøy:
TRAS, Alle Med, Askeladden,
Språkpermen (tospråklige)

Språkløyper- UDIR
Språkkiste

Lesegrupper, Samtaler, Barnemøter, Hverdagslivet
Musikk

Aktuelle bøker tilpasset den enkeltes behov

• Hjelpe barna med å sette ord 
 på følelser når de er i konflikt med 
 hverandre.
• Aktive voksne som vurderer når 
 det er nødvendig med å hjelpe 
 barna i konflikter.

• Aktiv og bevist holdning til 
 bruk av bøker.
• Bruke språket til å lansere ideer 
 i lek - planlegge aktiverer.
• Uttrykke følelser, ønsker, samtale 
 i 3-4 ords setninger.

• Lytte og vente på tur i en samtale.
• Lytte til lyder, rytme i språket.
•  Vise interesse for bøker med 
 eventyr, fortellinger.
• Svare på hvem/hva spørsmål.

TRINN 2

• Lytte til lengre historier, 
 lytte til lydbøker.
• Fortelle en historie med 
 begynnelse, hoveddel og slutt.
• Begynne å gjenkjenne, tall, 
 bokstaver og logoer/ikoner.
• Begynne å bruke gramatikk 
 på riktig måte.

• Gjenkjenne sine bokstaver og 
 kan skrive navnet sitt.
• Bruke 4-5 ordsetninger og ha 
 et variert ordforråd.
• Leke med rim og regler.
• Bruke språket til å løse konflikter 
 og skape positive relasjoner.
• Forstå enkle kollektive beskjeder.

• Kan fortelle om noe de 
 har opplevd.
• Leke med rim, regler og sang.
• Lytte til andre, rekke opp hånden, 
 vente på tur.
• Bruke tall, telling, deling, 
 begreper i forhold til mengde, 
 form og størrelse.

TRINN 3

• Aktive voksne som arbeider 
bevisst med å sette ord på det de 
gjør. f.eks påkledning, matbordet, 
stellesituasjonen.

• Bli kjent med enkle billedbøker.
• Bli kjent med enkle barnesanger.
• Sanger med enkle bevegelser.
• Kan kommunisere ønsker og 

behov ved hjelp av kroppsspråk, 
mimikk og nonverbal 
kommunikasjon.

• Lære og forstå noen 
grunnleggende hverdagsord.

• Delta i sanger, bevegelsessanger 
rim, regler og korte fortellinger.

• Å lytte; til hverandre, til ulike lyder 
i omgivelsene og lydnivåer.

• Imitere lyder og handlinger  
i omgivelsene. 

• Spørreord og svare med Ja og Nei. 
 

• Utvikle ordforråd og språk- 
forståelse gjennom å leke med 
språket og få verbal støtte i lek.

• 2-3 ords setninger.
• Begynne å bruke språket i lek og 

relevante hverdagssituasjoner.

TRINN 1
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Rammeplan: 
Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, 
kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede 
og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter 
der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne 
forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne 
og andres grenser.

Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med 
kroppen som utgangspunkt. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å 
spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og 
helse skal barnehagen bidra til at barna
- opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige 
 bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt
- blir kjent med egne behov, får kjennskap til 
 menneskekroppen og utvikler gode vaner for 
 hygiene og et variert kosthold
- videreutvikler motoriske ferdigheter, 
 kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske 
 egenskaper
-  opplever å vurdere og mestre risikofylt lek 
 gjennom kroppslige utfordringer
- blir trygge på egen kropp, får en positiv 
 oppfatning av seg selv og blir kjent med egne 
 følelser
- setter grenser for egen kropp og respekterer 
 andres grenser
- får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av 
 matvarer og veien fra mat til måltid.

Personalet skal
- være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre 
 barna til variert kroppslig lek og anerkjenne 
 barnets mestring
-  bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, 
 holdninger og kunnskaper om kost, hygiene, 
 aktivitet og hvile
-  gi barna tilgang til varierte og utfordrende 
 bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig 
 lek ute og inne, i og utenfor barnehageområdet
- bidra til at barna utvikler et bevisst forhold til 
 retten til å bestemme over egen kropp og respekt 
 for andres grenser
- legge til rette for at måltider og matlaging 
 bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og 
 fellesskapsfølelse hos barna
-  kjenne og praktisere nasjonale føringer for 
 helsefremmende og forebyggende tiltak som 
 gjelder barn.

Felles for alle trinnene:
Personalet skal kjenne og praktisere nasjonale føringer for helsefremmende og forebyggende tiltak som 
gjelder barn.

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna opplever trivsel, 
glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt. Barna skal bli kjent med egne 
behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold.

Barnehagehverdagen organiseres slik at det finnes en gjennomtenkt veksling mellom perioder med ro, 
aktivitet og måltider, og bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det 
gjelder kost, hygiene, aktivitet og hvile, sørge for god planlegging og fleksibel tilrettelegging og utnyttelse 
av det fysiske miljøet, og vurdere hvordan nærmiljøet kan supplere barnehagens arealer til ulike årstider

4. Kropp, bevegelse, mat og helse
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• Hinderløyper ved hjelp av 
f.eks. step stones, tuneller, 
balanseelven, la barna få krype 
inn, under, over gjenstander. 

• Sangleker som hode, skulder,  
kne og tå. 

• Dans til musikk.
• Rulle, krype, åle.
• Turer i ulendt terreng.
• Klatring (f.eks i trær og 

klatrestativ). 

• Løping, sykling osv.
• Tilrettelegge i forhold til barns 

forutsetninger. 
• Barna skal bli mer selvstendig i 

påkledning og hygiene.
• Turer i skog og fjære.
• Mye utetid.
• Delta i dekking av bord og 

matlaging.
• Utfordre til lek og aktiviteter 

som bryter med tradisjonellt 
kjønnsrolleperspekiv.

• Gå med armsving og ikke lenger 
gå bredsporet.

• Gå støtt i trappen.
• Gå etter en strek.
• Har et fint fingergrep om 

spiseredskap og blyant.
• Kan ta imot en liten ball.
• Bygge tårn av mange klosser.
• Gå på toalett selv.  

 
 

TRINN 2

• Hinderløyper ved hjelp av 
f.eks. step stones, tuneller, 
balanseelven, la barna få krype 
inn, under, over gjenstander. 

• Sangleker som hode, skulder,  
kne og tå. 

• Dans til musikk. 
• Turer i ulendt terreng. 
• Klatring (f.eks i trær og 

klatrestativ).
• Løping, sykling osv. 
• Tilrettelegge i forhold til barns 

forutsetninger. 
• Benevninger av ulike kroppsdeler 

(f.eks i stellesituasjon, påkledning).
• Innlæring av gode rutiner  

ved håndvask. 

• Begynnende deltakelse i 
matlagning, i tilberedning av lunsj. 

• Få muligheten til hvile og ro i løpet 
av dagen. 

• Bruke kroppen i grovmotoriske 
aktiviteter: Krabbe, rulle, løpe, gå, 
klatre, kaste, sparke ball.

• Finmotoriske aktiviteter: 
Spise selv, holde og bruke 
spiseredskaper (f.eks. kniv og skje) 
enkle konstruksjonsleker/sette 
sammen deler.

• Legge til rette for at barna 
begynner å øve seg på å kle på seg 
selv.

• Delta i bevegelsesleker/sangleker.
• Smake på ulike smaker og 

konsistenser.

• Gå opp og ned trapper med to 
skritt på hvert trinn.

• Hoppe med samlede ben.
• Stoppe brått uten å falle. 
• Skifte retning.
• Ha tverrgrep med pekefingeren 

strak.
• Smøre med kniv på brødskiva, 

med litt hjelp/veiledning.
• Øve på å sitte på toalettet.
• Bli kjent med å være ute i fysisk 

aktivitet i de ulike årstidene.
• Lære å samhandle med andre 

barn gjennom kroppsspråk og 
bevegelse.

• Utetid i barnehagen og nærmiljøet.
• Sundt kosthold i barnehagen.

TRINN 1
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• Sørge for at kropps- og 
bevegelseskulturen i barnehagen 
gjenspeiler mangfoldet i barnas 
kulturelle forankring og ta hensyn 
til kulturforskjeller når det gjelder 
forholdet til kropp.

• Tilrettelegge for og inspirere til 
trygg og utfordrende kroppslig lek 
og aktivitet for alle, uansett kjønn 
og kroppslige, psykiske og sosiale 
forutsetninger.

• Forstå og gi oppmuntrende 
bekreftelse på barns 
sansemotoriske og kroppslige lek 
og inspirere alle barn til å søke 
fysiske utfordringer og prøve ut 
sine kroppslige muligheter.

• Følge opp barns lekeinitiativ og 
tilby lek og spill der barna er fysisk 
aktive og opplever glede gjennom 
mestring og fellesskap.

• Skape betingelser for kroppslig 
lek og aktivitet der det også 
brytes med tradisjonelle 
kjønnsrollemønstre, slik at jenter 

og gutter på en likeverdig måte 
kan delta i alle aktivitetsformer 

• Ta vare på barns helse og 
sikkerhet og kunne utføre 
førstehjelp. 

• Ta i bruk naturen til å utforskning 
og kroppslige utfordringer og få en 
forståelse av hvordan en bruker 
og samtidig tar vare på naturen og 
miljøet.

• Lære gode vaner og et sunt 
kosthold.

• Stole på egen kropp.
• Utfordre egne grenser. 
• Mer forståelse for hvordan 

kroppen fungerer innvendig og 
utvendig. 

• Selvstendighet.
• Kosthold og matens betydning for 

kroppens funksjoner.
• Skjære opp råvarer.
• Lukte og smake på forskjellige 

matvarer. Skille mellom søtt og 
salt.

• Gå lengre turer i variert terreng.

• Kle av og på seg selv.
• Klippe med saks, lime og montere.
• Kaste og ta imot stor ball.
• Ha respekt for egen og andres 

kropp.
• Utvikle kunnskap om egen 

kropp og behov for sunn mat og 
bevegelse.

• Smøre brødmat selv, helle drikke i 
egen kopp.

• Kunne navn på ulike kroppsdeler 
og kjenne til sin dominante hånd.

• Temaarbeid omkring 
menneskekroppen.

• Gode vaner omkring et sunt 
kosthold og betydningen av det.

• Få erfaring med variert og allsidig 
fin og grov motorisk aktivitet.

• Kunne klippe etter en strek.
• Videreutvikling av 

kroppsbeherskelse.
• Akseptere å øve og repetere for 

å tilegne seg nye ferdigheter for 
-eksempel dansetrinn/hopping/
balansemomenter etc.

TRINN 3
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Rammeplan: 
Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget 
skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og 
organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes 
i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for 
samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og 
kulturelle uttrykk.

Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, 
litteratur, film, arkitektur og design. Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle 
uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker. I arbeid med fagområdet skal 
personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, 
utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas kreative 
prosesser og uttrykk.

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet 
skal barnehagen bidra til at barna
-  har tilgang til ting, rom og materialer som støtter 
 opp om deres lekende og estetiske 
 uttrykksformer.
-  tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
-  bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, 
 kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet 
 ute og inne
- møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle 
 uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og 
 kulturopplevelser sammen med andre
-  bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og 
 teknologi til å uttrykke seg estetisk
-  opplever glede og stolthet over egen kulturell 
 tilhørighet.

Personalet skal
-  samtale med barna om deres og andres 
 kunstneriske og kulturelle uttrykk
-  gi rom for, støtte og berike barnas bearbeiding av 
 møter med kunst og kultur
-  være lydhøre, anerkjenne og imøtekomme barns 
 egen tradisjonskultur og barnekultur
-  være lyttende og oppmerksomme på barnas 
 ulike kulturelle uttrykk, vise respekt for deres 
 ytringsformer og fremme lyst til å gå videre i 
 utforsking av de estetiske områdene
-  motivere barna til å uttrykke seg gjennom 
 musikk, dans, drama og annen skapende 
 virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle 
 varierte uttrykksformer
-  synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i 
 barnehagens inne- og uterom
-  gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold 
 av tradisjoner og kunst- og kulturuttrykk fra 
 fortid og samtid
-  bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for 
 hele barnegruppen

5. Kunst, kultur og kreativitet
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• Kan bruke gjenstander, f.eks. 
hånden sin som mønster på 
papiret.

• Tegne gjenkjennelige former som 
sirkler, ovaler, rektangel, triangel, 
kors og ulike kombinasjoner av 
disse.

• Bruke egne erfaringer som tema 
for uttrykk.

• Uttrykke seg estetisk gjennom 
visuelt språk, drama, musikk og 
dans.

• Utvikle mestringsfølelse over eget 
arbeid, og respekt for andre. 

• Stimulere evnen til å fantasere 
gjennom bruk av eventyr.

• Fingermaling, store og 
små pensler, tegne, utvide 
erfaringsgrunnlaget.

• Legge til rette for at barna får 
prøve ut ulike formingsteknikker.

• Enkle eventyr/fortellinger med 
konkreter og variert stemmebruk. 
Inviter barna til å være aktivt med.

• Voksne som inspiratorer til leken. 
• Lage kostymer til karneval/

utkledningsdag.
• Hovedfokus på prosessen og 

skapergleden i formingsaktiviteter.

• Delta på fellessamling og 
bidra, sommerfesten, felles 
Bodø-dansen.

• Opplever glede og stolthet over 
egen kulturell tilhørighet.

• Høytider.
• Barna skal få stimulert evnen 

til å fantasere gjennom bruk av 
eventyr.

• Sanger med bevegelse og 
variasjon i stemmebruk. 
 
 
 

TRINN 2

• Prøve å bruke grafiske symboler, 
tegn og bokstaver i tillegg til form. 

• Presentere følelser som glede, 
tristhet, anger visuelt.

• Opptatt av finmotoriske aktiviteter 
som klipping, liming og detaljer.

• Bruke kreative uttrykk som 
utgangspunkt for samspill og lek.

• Bli kjent med ulike kulturelle 
uttrykk gjennom eventyr, 
fortellinger, bilder og musikk.

• Lære å kontrollere retning og 
lengde på en linje.

• Utvikle en egen “strek”/stil på 
tegninger og andre kreative 
uttrykk.

• Tegne komplekse bilder f.eks. en 
sol på himmelen over mennesker, 
hus og blomster på bakken.

• Lage mer realistiske bilder som 
skiller mellom mennesker og dyr, 
menn og kvinner, barn og voksne.

• Utvikle en forståelse for relasjoner 
til rom.

• Lage selvportrett.
• Lytte til beskjeder og utføre tildelte 

oppgaver.
• Bruke ulike instrumenter til sang, 

dans og musikk.
• Lære seg å ta i bruke fantasien og 

kreativ tenkning for å uttrykke seg 
estetisk.

• Utvide sangrepertoaret. 
• Lage kostymer til karneval/

utkledningsdag. 
• Teaterforestillinger.
• Leser eventyr/sagn, dramatiserer.
• Hovedfokus på prosessen og 

skapergleden i formingsaktiviteter.
• Lære seg å ta i bruk fantasien og 

kreativ tenkning for å uttrykke seg 
estetisk.

• Mer variert materiale i formingen. 
• Delta på fellessamling og bidra 
• Sommerfest, lucia.
• Luftfartssentret, 

Nordlandsmuseet, Stormen, 
Bibliotek, Pias danseforestilling.

• Byvandring med fokus på kunst og 
kultur.

• Musikkfestuka
• Opplever glede og stolthet over 

egen kulturell tilhørighet.
• Skriftspråk.
• Utvide sangrepertoaret.

TRINN 3

• Bruke alle sansene, og vise 
følelser ved hjelp av mimikk, lyd, 
bevegelse i møte med omverden.

• Utforske nye ting og trekkes mot 
materiale og objekter med sterke 
farger og interessant tekstur.

• Begynne å tolke det de ser utfra 
hvordan de oppfatter det de møter. 

• Like å rabble/tegne.
• Utforske nytt materiale.
• Fortelle om tegningene når voksne 

spør.
• Utvikle romforståelse.

• Kunne rød, gul, blå.
• Delta i enkel dramatisering (f.eks. 

bordteater med figurer, Bukkene 
Bruse).

• Bli kjent med å bruke maling, 
lekedeig.

• Drama, sang og musikk
• Små barns kultur utrykkes 

gjennom kroppen. 
• Fingermaling, store pensler, 

blyanter, rive papir, m.m. 
• Sanger med bevegelse og 

variasjon i stemmebruk. 

• Enkle eventyr/fortellinger med 
konkreter og variert stemmebruk.

• Voksne som viktige inspiratorer i 
leken. 

• Barna opplever karneval for første 
gang - forsiktig bruk av masker og 
utkledning. 

• Hovedfokus på prosessen og 
skapergleden i formingsaktiviteter.

• Opplever glede og stolthet over 
egen kulturell tilhørighet.

TRINN 1
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Rammeplan: 
Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne 
om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra 
til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og 
oppholde seg i naturen til ulike årstider.

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen 
som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på 
naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og 
redskaper.

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal 
barnehagen bidra til at barna
- opplever og utforsker naturen 
 og naturens mangfold
-  får gode opplevelser med friluftsliv året rundt
-  opplever, utforsker og eksperimenterer med 
 naturfenomener og fysiske lover
-  får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, 
 lærer av naturen og utvikler respekt og 
 begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare 
 på naturen
-  får kunnskap om dyr og dyreliv
-  lager konstruksjoner av ulike materialer og 
 utforsker muligheter som ligger i redskaper og 
 teknologi
-  får kjennskap til menneskets livssyklus.

Personalet skal
- legge til rette for mangfoldige naturopplevelser 
 og bruke naturen som arena for lek, undring, 
 utforsking og læring
- gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, 
 reflektere og lage egne forklaringer på 
 problemstillinger, og til å delta i samtaler om det 
 de har erfart og opplevd
- synliggjøre naturfenomener og reflektere 
 sammen med barna om sammenhenger i naturen
-  utforske og eksperimentere med teknologi og 
 naturfenomener sammen med barna.

6. Natur, miljø og teknologi
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• Barna skal selv se hvilke klær 
de skal kle på seg ved å se ut på 
været.

• Bevisstgjøring av de forskjellige 
årstidene (enkel temajobbing - så 
karse, presse blader/blomster).

• Radiusen blir større. De voksnes 
undring sammen med barna er 
viktig.

• Vi lar barna bli kjent med 
nærmiljøet litt etter litt.

• Få kjennskap til elementene: jord, 
ild, lys og vann.

• Ta vare på naturen.
• Bruke naturen som lekeplass, 

aktivitetsarena og scene.
• Utfordre kroppen i ulendt terreng.
• Lage mat ute i naturen.

• Kunne navngi mange dyr og 
planter som finnes i skogen.

• Kunne årstidene.
• Bruke naturmateriale i 

konstruksjonslek.
• Kildesortering.

TRINN 2

• Lære seg grunnleggende innsikt i 
natur, miljøvern og samspill med 
naturen.

• Gå lengre turer.
• Få kjennskap til forskjellige dyre-, 

fugle- og fiskearter.
• Lage bål på turer, bli kjent med 

leire/sand, vann og is og hvor lyset 
kommer fra. 
 

• Snakke om været/årstidene, lage 
snølykter og lære hva skjer når vi 
tar med oss snøen inn.

• Plukke søppel i og utenfor 
barnehagen. 

• Sortere papir/plast/
melkekartonger. 

• Bruke mer av arealet utenfor 
barnehagen, lengre turer.

• Følge med på endringer i naturen 
knyttet til årstidene. 

• Se etter spor i naturen.
• Oppleve og bli kjent med 

samspillet i naturen.
• Bruke naturen som utgangspunkt 

for fysikkaktiviteter for barn.
• Kjennskap til hvordan dyr og 

planter lever.
• Kjenne årstidenes ulikheter  

og mangfold.
• Vite hvor maten vi spiser  

kommer fra.

TRINN 3

• Være ute i alle årstidene.
• Bli kjent med å bruke 

barnehagens uteområde og 
umiddelbare nærområde.

• Gå småturer i og rundt 
barnehagen, til alle årstider og 
uansett vær (på de dagene med 
dårligst vær, kaldt og vått, trenger 
ikke turene være lange).

• La barna bruke den tiden de 
trenger. 

• Vi er trygge og tilgjengelige voksne 
som tilrettelegger og veileder 
barna slik at de opplever trygghet 
og tilpasser seg barnehagelivet.

• Møte ulike former og fasonger.
• Bruke telling i hverdagen gjennom 

bøker, sanger, eventyr, spill, 
peketelling.

• Få erfaring med ulike størrelser 
og mengder.

• Bruk av tall og bokstaver i 
hverdagen og planlagte aktiviteter.

• Leke med materiell og leker 
som gir erfaring med sortering, 
klassifisering og sammenligning 
f.eks. klosser, kongler, fliser etc.

• Utforske og oppleve naturen.
• Se endringer i naturen i forhold til 

vær og årstider.

• Bruke kroppen og sansene i 
naturen.

• Bli kjent med ulike dyr, hvor bor 
de, hva spiser de?

• Kjennskap til og respekt for dyr og 
innsekter.

• Lage mat og spise ute.
• Bli kjent med de ulike årstidene
• Bruke naturen som lekeplass.

TRINN 1
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Rammeplan: 
Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå 
sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. 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 kreative 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 stille spørsmål, 
resonnere, argumentere og søke løsninger.

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og 
helse skal barnehagen bidra til at barna
- oppdager og undrer seg over matematiske 
 sammenhenger
- utvikler forståelse for grunnleggende 
 matematiske begreper
- leker og eksperimenterer med tall, mengde og 
 telling og får erfaring med ulike måter å 
 uttrykke dette på
-  erfarer størrelser i sine omgivelser 
 og sammenligner disse
- bruker kroppen og sansene for 
 å utvikle romforståelse
- undersøker og gjenkjenner egenskaper ved 
 former og sorterer dem på forskjellige måter
- undersøker og får erfaring med løsning 
 av matematiske problemer og opplever 
 matematikkglede

Personalet skal
- bruke matematiske begreper reflektert 
 og aktivt i hverdagen
- bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, 
 naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere 
 barna til matematisk tenkning
- styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede 
 og interesse for matematiske sammenhenger 
 med utgangspunkt i barnas uttrykksformer
- legge til rette for matematiske erfaringer 
 gjennom å berike barnas lek og hverdag med 
 matematiske ideer og utdypende samtaler
- stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet 
 i problemløsing

7. Antall, rom og form
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• Møte ulike former og fasonger. 
• Bruke telling i hverdagen gjennom 

bøker, sanger, eventyr, spill, 
peketelling 

• Få erfaring med ulike størrelser 
og mengder.

• Bruk av tall og bokstaver i 
hverdagen og planlagte aktiviteter.

• Delta i ulike typer spill, f.eks. 
memory. 

• Leke med materiell og leker 
som gir erfaring med sortering, 
klassifisering og sammenligning 
f.eks. klosser, kongler, fliser etc.

• Lære enkle regler, eventyr og 
ellinger.

• Puslespill.
• Konstruksjonslek, Lego.
• Erfaringer gjennom matlaging.
• Rydde, sortering, telle.
• Spill. 

 
 

TRINN 2

• Øke barnas matematiske 
kompetanse gjennom 
lek, eksperimentering og 
hverdagsaktiviteter. 

• Bruke telling i hverdagen gjennom 
bøker, sanger, eventyr, spill, 
peketelling. 

• Bruk av tall og bokstaver i 
hverdagen og planlagte aktiviteter.

• Bli kjent med ulike former.
• Spill/puslespill.
• Regleleker.
• Klokke, globus, kart.

TRINN 3

• Møte ulike former og fasonger.
• Bruke telling i hverdagen gjennom 

bøker, sanger, eventyr, spill, 
peketelling.

• Få erfaring med ulike størrelser 
og mengder.

• Bruk av tall og bokstaver i 
hverdagen og planlagte aktiviteter.

• Delta i ulike typer spill, f.eks. 
memory.

• Leke med materiell og leker 
som gir erfaring med sortering, 
klassifisering og sammenligning 
f.eks. klosser, kongler, fliser etc.

• Lære enkle regler, eventyr og 
ellinger.

• Enkle puslespill.
• Rydde og legge leker på rett plass. 

 
 
 
 
 

TRINN 1
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Rammeplan: 
Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier, 
normer og holdninger. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og 
verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold.

Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner 
og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen skal skape interesse for 
samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett. Gjennom å samtale om 
og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere 
spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar. Slik skal barnehagen bidra til å legge grunnlag for kritisk 
tenkning og dømmekraft.

Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal 
barnehagen bidra til at barna
- får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen 
 og humanistisk arv og tradisjon og blir kjent 
 med religioner og livssyn som er representert i 
 barnehagen
- utforsker og undrer seg over eksistensielle, 
 etiske og filosofiske spørsmål
- får kjennskap til, forstår og reflekterer over 
 grunnleggende normer og verdier
- får en forståelse for at det finnes mange ulike 
 måter å forstå ting på og leve sammen på
-  utvikler interesse og respekt for hverandre 
 og forstår verdien av likheter og ulikheter i et 
 fellesskap

Personalet skal
-  formidle fortellinger og skape rom for barnas 
 opplevelser, samtaler, erfaringer og tanker om 
 religion, livssyn, etikk og eksistensielle temaer
-  utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, 
 religiøse, livssynsmessige og filosofiske spørsmål 
 sammen med barna
- bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og 
 respekt for hverandre og for mennesker med ulik 
 kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet
- gi barna kjennskap til og markere merkedager, 
 høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven 
 og andre religioner og livssyn som er 
 representert i barnehagen
- samtale med barna om religiøse og kulturelle 
 uttrykk og være bevisst på hvordan egen 
 deltakelse kan støtte og utvide barnas tenkning
- identifisere verdikonflikter i hverdagen, reflektere 
 over verdiprioriteringer og holdninger og ha et 
 bevisst forhold til hvordan disse kommer til 
 uttrykk i arbeidet med barna.

8. Etikk, religion og filosofi
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• Begynne å forstå forskjell på rett 
og galt.

• Vise omsorg for andre.
• Delta på markeringer av høytider 

og tradisjoner.
• Oppleve å bli tatt på alvor.
• Dele med andre.
• Hjelpe til.
• Barna skal få bedre kjennskap 

til hva vennskap er og hva det 
innebærer.

• Stimulere barnas undring ved å 
stille åpen spørsmål.

• Hjelpe barn til en forståelse av at 
alle er verdifulle ved å sette ord 
på egen og andres følelser, gi ros i 
felleskap og si fra gå en god måte 
når det er noe vi ikke liker. 

• Samtale med barna gjennom f.eks 
situasjonsbilder. 

• Tilbud om julegudstjeneste i 
Rønvik kirke. 

• Barna har mange spørsmål i 
denne alderen, vi må være lydhør 
overfor barnas undring og ikke 
komme med for skråsikre svar. 

• Snakke om hvordan vi er med 
hverandre (fokus på sosial 
kompetanse).

• Kjennskap til jule- og 
påskehøytiden og tradisjoner

TRINN 2

• Utvikle toleranse og interesse 
for hverandre og respekt for 
hverandres bakgrunn, uansett 
kulturell og religiøs eller 
livssynsmessige tilhørighet.

• Øve på å lytte til hverandre. 

• Øve på å vente på tur og stå til 
ansvar for egne handlinger.

• Tilrettelegge slik at barna kan 
møtes i små grupper og samtale 
om det de er opptatt av. 

• Veileder barna til å løse konflikter.

• Tilbud om julegudstjeneste 
i Rønvik kirke. Fortelle og 
snakke om norske/andre lands 
tradisjoner. 

• Vi stimulerer til refleksjon rundt 
vennskap og forskjelligheter.

TRINN 3

• Øve på å dele.
• Bli kjent med positiv samhandling 

med andre.
• Si god morgen, hei, takk for i dag 

og hadet.
• Vise omsorg, empati og ta vare på 

hverandre.
• Undre seg, utforske, spørre.
• Delta i markeringen av ulike 

tradisjoner.

• Lydhøre voksne som setter ord på 
barnas opplevelser og følelser.

• Undre oss sammen med barna. 
• De voksne må ha kunnskap om 

de minste barnas relasjoner til 
jevnaldringer og kultur.

• Gi rom for den leken og samspillet 
som skjer gjennom blikk, 
mimikk og kropp og etter hvert 
begynnende verbalspråk. 

• Vi er på gulvet sammen med 
barna.

• Vi er gode rollemodeller.
• Juleforberedelser. Gi barna som 

har andre religiøse og kulturelle 
tradisjoner rom.

• Ha respekt for barnas identitet og 
personlighet.

TRINN 1
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Rammeplan: 
Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med 
deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra 
til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.

Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker 
slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familieformer 
er en del av fagområdet. Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring med å lytte, forhandle og 
diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene.

Fagområdet skal omfatte kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon og kjennskap til nasjonale 
minoriteter. Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som nasjonale minoriteter. I Norge er 
dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom og romanifolk/tatere.

Gjeldende for alle trinn: Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna blir 
kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur. Personalet skal gjøre barna kjent 
med samisk kultur og levesett og knytte det samiske perspektivet til merkedager og hverdagsliv, kunst og 
kultur og mattradisjoner.

Personalet skal gi barna begynnende kjennskap til betydningen av menneskerettighetene, spesielt 
barnekonvensjonen.

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal 
barnehagen bidra til at barna
- oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og 
 utvikler tillit til deltakelse i samfunnet
- erfarer at alle får utfordringer og like muligheter 
 til deltakelse
- utforsker ulike landskap, blir kjent med 
 institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å 
 orientere seg og ferdes trygt
- blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner
- blir kjent med ulike tradisjoner, levesett 
 og familieformer
- blir kjent med at samene er Norges urfolk, 
 og får kjennskap til samisk kultur
- får kjennskap til nasjonale minoriteter.

Personalet skal
- introdusere barna for personer, steder og 
 samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape 
 tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg 
 og ferdes trygt
- gi barna like muligheter, fremme likestilling og 
 motvirke diskriminering, fordommer, stereotypier 
 og rasisme
- gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, 
 og at de inngår i en historisk, nåtidig og fremtidig 
 sammenheng
- gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett 
 og knytte det samiske perspektivet til 
 merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og 
 mattradisjoner
- gi barna begynnende kjennskap til 
 betydningen av menneskerettighetene, spesielt 
 barnekonvensjonen.
- sørge for at barna erfarer at deres valg og 
 handlinger kan påvirke situasjonen både for 
 dem selv og for andre

9. Nærmiljø og samfunn
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• Utforsker ulike landskap, blir 
kjent med institusjoner og steder 
i nærmiljøet og lærer å orientere 
seg og ferdes trygt. 

• Turer til Flymuseet, 4-H-gården, 
NPS-parken og skogen på 
oversiden, Politihuset/Pelle 
politibil. Rensåsparken og 
Hurtigrutekaia. Domkirka, bykunst 
og torget i sentrum. Symrahaugen, 

Nordlandsmusèet i Bodøsjøen 
og sentrum, Andedammen og 
Kultursenteret.

• Blir kjent med lokalhistorie og 
lokale tradisjoner.

• Jentoftparken og Bodøsjøen 
har tegn etter aktivitet under 2. 
verdenskrig. Bunkerser og ruiner 
mm. 

• Personalet skal introdusere 
barna for personer, steder 
og samfunnsinstitusjoner i 
nærmiljøet for å skape tilhørighet 
og hjelpe barna med å orientere 
seg og ferdes trygt.

• Vi er en Livsgledebarnehage for 
Hovdejordet sykehjem. Vi øver på 
å ferdes trygt i trafikken når vi går 
på turer i nærområdet.

TRINN 2

• Blir kjent med ulike tradisjoner, 
levesett og familieformer.

• Bøker, puslespill og plansjer 
som synliggjør alternative 
familieformer. 

• Kjennskap til nasjonale 
minoriteter.

• Personalet skal gi barna forståelse 
av at samfunnet er i endring, og at 
de inngår i en historisk, nåtidig og 
fremtidig sammenheng.

• Jobber med IBSM, har mobbeplan, 
og har tiltaksplaner hvor vi jobber 
med enkelttilfeller 

• Gå turer utenfor barnehagen 
til Hovdejordet og sølvsuper 
sykehjem være utenfor eller gå på 
besøk. 

• Fortsette samarbeidet med 
hovdejordet og Barnehagen, 

• 4hgården - se og oppleve 
forskjellige husdyr på nært 
hold. Turer i byen og rundt i 
barnehagens nærområde: 
Rensåsparken, politihuset, byen, 
forskjellige museer, Stormen 
bibliotek med det de har å tilby.

• Gå og se på det som skjer av 
endringer i vei og bybildet. 

• Det lages nye veier, ser på 
gravemaskiner. 

• Få innblikk i andre yrkesgrupper 
som veiarbeidere, gartnere, 
vaktmesteren, vaskerne i 
barnehagen, butikkansatte, 
bibliotekaren, læreren, 
hjelpepleieren og politiet, 
brannvesenet.

• Legge til rette for lek/rollelek inne 
og ute der barna kan bli kjent med 
nærmiljøet ved å få kle seg ut/leke 
at de er forskjellige yrkesgrupper.

TRINN 3

• Oppmuntres til å medvirke i 
egen hverdag og utvikler tillit til 
deltakelse i samfunnet.

• Barna deltar i barnehagenes 
daglige aktiviteter, er med på å 
rydde, ordne til måltid, smøre 
egen mat, kle på og av seg selv, 

legge på plass egne klær og utstyr. 
Lære empati og hjelpe hverandre 
og si fra til en voksen dersom noen 
er lei seg eller trenger hjelp.

• Erfarer at alle får utfordringer og 
like muligheter til deltakelse. 

• Personalet skal sørge for at barna 
erfarer at deres valg og handlinger 
kan påvirke situasjonen både for 
dem selv og for andre.

TRINN 1

Verktøy:
Trygg trafikk Takus. Brannsikkerhet Bjørnis. Forut Minki og Monky.

Samisk: Samiske kultur, tradisjoner, mat, språk og symboler gjennom 
gjenstander, brukes hele året. Spesielt fokus januar og februar. 
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• Observasjoner
• Avdelingsmøter
• Pedagogmøter.
• Evaluering av temaperiodene.
• Notater i forkant av 
 foreldresamtaler

• Tiltaksplaner ved behov.
• Inkluderende barnehage 
 og skole miljø.
• Bilder

10. DOKUMENTASJON




