
KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 
«Gjennom arbeidet 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 nåtid. Barnehagen skal bidra til at barna leker med språk, symboler og 

tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. 

 

1-2 år  

Ha erfaring med:  

2-3 år  

Ha erfaring med:  

3-4 år  

Ha erfaring med:  

4-5 år  

Ha erfaring med:  

5-6 år  

Ha erfaring med:  

Rim, regler og sanger.  

Pekebøker.  

Bruke språk, dialog i rutine 

situasjoner (mat, stell, 

påkledning).  

Bilder av daglige kjente ting.  

Eventyr.  

Tunge- og leppeøvelser.  

Gjensidig samhandling.  

Kjenne igjen navnet sitt. Si 

enkle ord, 2 ords 

setninger.  

Tegn til tale. 

Bli lest for – se i bøker.  

Samtale om bilder i bøker. 

Lære seg/kjenne til noen rim, 

regler og sanger. Kunne peke 

ut dagligdagse gjenstander 

sammen med språket.  

Førstå / øve på enkle beskjeder 

(skal vi lese?, kan  
du hente boken, vill du leke  
med meg?)  

Lytte til lyder.  

Vite hvor nese, munn, øyene er.  

Uttrykke følelser.  

Aktivt bruk av ord og 

beskrivelse av handling.  

Tegn til tale. 

Kunne navnet sitt – både for og 

etter navn.  

Vite hvor de bor (område).  

3-4 farge navn.  

Delta i rim, regler og sanger.  

Dialog over kortere tid.  

Lytte til og gjenkjenne lyder.  

Lytte til hverandre.  

Vente på tur.  

Høytlesing fra bildebøker og 

eventyr.  

Motta en beskjed.  

Lære noen enkle ellinger, rim 

og regler.  

Tegn til tale. 

  

3 – 5 rim, regler , sanger  

Leke skrive navnet sitt  

Dialog over lenger tid Å 

høre på litt lenger bok 

med bilder i.  

Gjenfortelle  

Motta en beskjed. 

Tegn til tale.  

å skrive navnet sitt  

Skrive flere bokstaver/leke 

skrive – lese retning.  

Høre på en bok uten bilder.  

Fortsettelses bok.  

Føre dialog over lang tid.  

Fortelle en detaljert historie.  
5 – 10 rim og 2 – 5 sanger  

Sitte i ro  

Motta to beskjeder  

Vite når de har bursdag. Opptre 

før andre  

Tegn til tale. 

 

 

 



KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 
«Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse.» 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 år  

Ha erfaring med:  

2-3 år  

Ha erfaring med:  

3-4 år  

Ha erfaring med:  

4-5 år  

Ha erfaring med:  

5-6 år  

Ha erfaring med:  

Kunne gå  

Krabbe, klatre, rulle, gynge,  
kaste  

Gripe, ta  

Kunne holde koppen  

Spise med skje  

Begynne å øve på å vaske 

hender med voksenhjelp Trene 

på å spise skorper  

Trene på å spise variert mat 

Kroppsbevissthet – armer, 

bein, mage, rumpe  

Puslespill med knotter. 

Hoppe, løpe  

Kunne gå litt mer i ulendt 

terreng  

Kunne tre store perler – store 

nabbi perler på brett  

Puslespill med knotter  

Huske  

Sykle på trehjuls sykkel  

Do trening  

Sparke ball  

Bevegelser til sanger  

Kroppsbevissthet – armer, bein, 

mage, rumpe  

Minirøris 

Hinke  

Balansere – hoppe  

Bruke små perler  

Blyantgrep  

Klippe  

Stupe kråke  

Kunne smøre brødskive  

Kunne vaske hender selv  

Kle på seg selv med litt hjelp 

Kunne gå på do alene men  

med litt tørkehjelp  

Ake  

Av og påkledning  

Gå på turer. 

Minirøris. 

Huske selv  

Gå litt lenger i variert terreng 

Respekt for at alle er  

forskjellige  

Respekt for egen og andres 

kropp  

Bestemme over egen kropp 

Giftige planter – hva kan vi spise  

Beherske av og påkledning  

Klatre i trær/på steiner. 

Minirøris 

Hoppe tau  

Hoppe paradis  

Synge med bevegelser – sang 

leker  

Leker (som haien kommer og  
lignende)  

Litt mer variert klatring  

Tørre å smake på nye ting  

Kroppen – det indre  

Høyre og venstre  

Kaste og ta imot en ball  

Trafikkregler  

Gå lengre turer. 

Minirøris 

  



KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 
«I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforskning, fordypning og progresjon. Barna skal 

støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 år  

Ha erfaring med:  

2-3 år  

Ha erfaring med:  

3-4 år  

Ha erfaring med:  

4-5 år  

Ha erfaring med:  

5-6 år  

Ha erfaring med:  

Leken – gi impulser til  
dramaleken  

Utkledningslek  

Modelleire, fingermaling  

Lek i  sandkasse  

Jul og påske pynt – tradisjoner  

Eventyrfortelling  

Rim, regler og sanger  

Hånddukker  

Dans  

Dans  

Musikk – rytme  

Dramatisere korte eventyr  

Lese bøker for barna  

Bilder på veggene  

Rolle lek  

Navn på farger  

Dramatisere eventyr med  
enkle replikker Lage 

figurer av 

naturmaterialer – bruke  

fantasien 

 Klippe og lime  

Ulike materialer  

Ha brukt rytme instrumenter  

Male med ulike ting på ulike 

ting  

Å fargelegge innenfor strek 

Kunne tegne/male ut fra 

fantasi og virkelighet  

Kunne klippe ulike former 

Fantasere ut fra kunst 

plakater  

Lytte til musikk  

Delta i sang leker i større  
grupper   

Bli kjent med samisk kultur  

Kunne tegne/male konkrete  
motiver  

Lage utstilling av egne arbeider  

Opplevelser av andres kunst 

Dramatisere og fremføre for 

andre  

Kjenne nasjonalflagg  

Data  

Tegne/Male  med og på ulike  
materialer  

Lytte til ulike musikksjanger  

Bruke naturmaterialer  

Tørre stå frem i gruppen  



NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI 
«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.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1-2 år  

Ha erfaring med:  

2-3 år  

Ha erfaring med:  

3-4 år  

Ha erfaring med:  

4-5 år  

Ha erfaring med:  

5-6 år  

Ha erfaring med:  

Være ute i all slags vær  

Ulike årstider  

Undre seg over det de ser 

innenfor barnehagens 

område. For eksempel 

meitemark, marihøner, 

,blomster, trær  

Lek med vann, is, snø  

Se på bilder av kjente dyr og bli 

kjent med hvilke lyder de lager.  

Turer i nærmiljøet  

Miljøbevisst – rydde søppel 

Snakke om baby i magen /  

fødsel  

Samle ting fra naturen  

Navn på insekter og dyr 

IPad  

Turer i nærmiljøet  

Faktabøker for barn – universet, 

hav, land, kroppen  

Snakke om hvilken dag, måned 

det er  

Få kjennskap til tekniske 

hjelpe midler som for 

eksempel IPad og data.     

Turer i nærmiljøet – mål for tur  

Matproduksjon – hvor kommer 

maten ifra  

Data/IPad  

Generelt  om årstider  

Turer  

Matproduksjon – hvor 

kommer maten ifra 

Fakta bøker  

Data – internett  

Miljø – gjenvinning  

Klima – vær  

Samle natur materialer  

Kjenne til navn på de noen tre 

og planter  



ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 
«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…» 

1-2 år  

Ha erfaring med:  

2-3 år  

Ha erfaring med:  

3-4 år  

Ha erfaring med:  

4-5 år  

Ha erfaring med:  

5-6 år  

Ha erfaring med:  

Hilse  

Vinke ha det  

Være greie mot hverandre  
Jule tradisjoner  

Påske tradisjoner  

Hilse  

Vinke ha det  

Være greie mot hverandre  

Juletradisjoner  

Påsketradisjoner  

Turtaking  

Oppleve medinnflytelse i  
barnehagen  

Medvirkning  

Bordskikk 

Barn som er annerledes  

Hvorfor vi feirer jul  

Enkle fortellinger om jul og  
påske  

Filosofere sammen med barna 

om eksistensielle  
spørsmål  

Vilje til å vise omsorg / trøste  
andre  

Bordskikk 

  

Si unnskyld og skjønne  
hvorfor  

Takke for hjelp og mat  

Respekt for voksne og andre 

barn  

Evne til empati  

Utvikle evnen til å stille 

spørsmål, resonnere og å 

undre seg.  

Bordskikk 

Jule og påske budskapet  

Tolerere ulikheter  

Folkeskikk/ Bordskikk 

Kunne uttrykke tanker /  
spørsmål og være nysgjerrig på 

livet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÆRMILJØ OG SAMFUNN 
«Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet.» 

 

1-2 år  

Ha erfaring med:  

2-3 år  

Ha erfaring med:  

3-4 år  

Ha erfaring med:  

4-5 år  

Ha erfaring med:  

5-6 år  

Ha erfaring med:  

Gruppetilhørighet  

Hvem er her og hvem  
mangler i dag  

Besøke andre lekeplasser,  
skogen  

Observere bil, buss, fly og  
lignende  

Tur i nærmiljøet  

17. mai feiring  

Trafikktrening på tur  

Bli kjent med området rundt 

barnehagen  

Hvor i kommunen bor vi  

Turer i nærmiljøet - trafikk  

Kjennskap til lag og foreninger 

i nærmiljøet  

Turer i nærmiljøet – skilt  

Forskjell gutter / jenter  

Bli kjent med lokal kultur  

Besøke skole  

Kommunevåpen  

Kommunens visjon Hva er 

et samfunn?  

Ordfører  

Besøke brannstasjonen, Mo i 

Rana. 

Brannvern / nødnummer  

Samiske flagg og kultur Lære 

om Norge – hovedstaden, 

kongefamilien og 

nasjonaldagen  

Overnattingstur med andre 6-

åringer rundt om i kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTALL, ROM OG FORM 
«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.» 

 

1-2 år  

Ha erfaring med:  

2-3 år  

Ha erfaring med:  

3-4 år  

Ha erfaring med:  

4-5 år  

Ha erfaring med:  

5-6 år  

Ha erfaring med:  

Telle til tre  

Voksne peke teller antall barn i 

samlingsstund  

Bruke regler / ellinger / eventyr 

med tall  

Bruke tall begrep bevisst ved for 

eksempel måltid  

Bruke preposisjoner bevisst  
(først, sist, mellom)  

Enkle puslespill  

Telle til tre  

Voksne peke teller antall barn i 

samlingsstund  

Bruke regler / ellinger / eventyr 

med tall  

Bruke tall begrep bevisst ved for 

eksempel måltid  

Bruke preposisjoner bevisst  
(først, sist, mellom) Enkle 

puslespill  

Snakke om likheter og ulikheter  

Telle til 10  

Vite forskjell på lang – kort, stor 

– liten  

Kunne noen preposisjoner  
(først, sist, bak, foran)  

Få erfaring med vekt, antall, 

volum ved baking / matlaging  

Telle på fingrer  

Konstruksjonslek  

Enkle terningspill  

Sortere  

Størrelser (stor, liten, mellom)  

Rekkefølge  

Telle til 20  

Enkle begreper av former  
(firkant, sirkel)  

Kopiere og lage mønster  

Kjenne igjen tallene 1 til 10  

Koble tallbegreper / antall  

Kunne navn på former  
(firkant, sirkel, trekant,  
rektangel)  

Øve å telle til 100  

Spille kort og terningspill – 

kunne flytte og telle 

 Begynnende kjennskap til 

klokke  

Bruke ulike måleredskaper 

som for eksempel 

termometer, måleband, 

litermål  

 

 


