
 

Hvordan vi som 

barnehage 

jobber 

Ferdigheter   

1-2 år. 

Ferdigheter   

3-4 år. 

Ferdigheter 

5-6 år. 

Kommunikasjon, 

språk og tekst 

Vi møter barna i et aktivt språklig miljø. Kommunikasjonsferdigheter og samspill er viktig. Vi støtter 

barna i deres språkutvikling og oppmuntrer til å sette ord på behov, følelser, tanker og å bruke 

språket aktivt i konfliktløsning. Sanger, rim, regler, dramatisering, høytlesning fra bok og muntlige 

fortellinger som gjerne er med konkreter er en del av hverdagen. Vi øver både på å selv skulle 

fortelle men også å lytte til hverandre. Vi skal vise at språket er et verktøy i egen utvikling og i 

samspill med andre. Vi voksne skal vise en språklig bevissthet hvor vi støtter barna ut ifra deres 

individuelle forutsetninger. 

Sier enkelte ord og starter å 

sette sammen to eller flere ord. 

Hermer. 

Felles fokus. 

Start på turtaking. 

Oppfatter enkle beskjeder. 

Deltar i enkle sanger, rim og 

regler. 

Viser interesse for billedbøker. 

Flere ords ytringer. 

Viser interesse for ny 

kompetanse – nysgjerrig og 

spør aktivt! 

Interesse for regellek. 

Viser interesse for bokstaver og 

navnebilder. 

Interessert i enkle bøker og 

tekster. 

Behersker regellek. Forstår 

kompliserte spill. Tar imot og 

forstår sammensatte 

beskjeder. Behersker 

komplisert språk- bøyning og 

gradering. Kan tulle med språk- 

vits/gåte. Kan følge med i 

lengre bøker/høytlesing. Leker 

med bokstaver og lyder. 

Kropp, bevegelse 

og helse 

Vi skal gi barna erfaringer på mestring av egen kropp både fysisk og psykisk. Barna skal ut i fra egen 

alder og utviklingsnivå få oppleve varierte aktiviteter både inne og ute, og til alle årstider. Måltid, 

dobesøk og av-/påkledning er en naturlig del av dagen og vi skal hjelpe barna til å bli selvstendige i 

det. Barna skal lære å kjenne sin egen kropp og utvikle bevissthet om egne og andres grenser. Vi skal 

tilby måltider som gir barna kunnskap om gode matvaner og forståelse for sunn mat. 

Første skritt. 

Hermer bevegelser 

Beveger seg mye- hele kroppen 

er med. 

Undersøker med hender og 

munn. 

Smaker på ny mat. 

Viser interesse for av- og 

påkledning. 

Viser interesse for å gå på do. 

Grovmotorisk aktiv. 

Kler av- og på med litt hjelp. 

Lære å kjenne/uttrykke 

kroppens funksjoner. 

Finmotorisk i utvikling. 

Kan smøre egen mat. 

Interesse for matlaging og 

gryende forståelse for sunn og 

usunn mat. 

 

 

 

 

 

Behersker klatre, løpe, hinke og 

finmotorikk. Ordner eget 

dobesøk. Kler på og av. 

Forståelse for behov av klær til 

ulikt vær. Forstår noe av 

kroppens funksjoner. Noe 

kunnskap om kropp og helse. 



Kunst, kultur og 

kreativitet 

Vi legger til rette for at barna skal få erfaringer i ulike uttrykksformer. Vi gir barna allsidig inspirasjon 

og opplevelser. Prosessen mot ferdig produkt, opplevelsen og skapergleden  er fokus og mål i seg 

selv. Verden er mangfoldig og barna skal få erfaringer som viser det. Kulturarven vår skal 

presenteres på ulike måter tilpasset de ulike alders- og utviklingstrinn. Kreativiteten til det enkelte 

barnet skal stimuleres med tilgang til materialer for ulike uttrykksformer og skapende virksomhet. 

Viser glede og beveger seg til 

musikk. 

Har glede av å uttrykke seg via 

ulike uttrykk som male, 

bevegelse, tegne og drama. 

Gjenkjenner og kan enkle 

sanger. 

Tegner hode-foting og økende 

detaljer.  

Fått erfaring i å uttrykke seg i 

ulike formingsmateriell.  

Kan flere sanger og sangleker. 

Fått erfare å delta i 

dramalek/dramatisering. 

Kan gjenkjenne flere farger. 

Behersker rollespill med 

definerte roller. Detaljerte 

uttrykk som for eksempel i 

tegning. Viser glede av eget 

uttrykk. Viser interesse over 

andres uttrykksformer som 

museum og teater. 

Natur, miljø og 

teknologi 

Nærhet til naturen gjør den til en naturlig lekeplass og en inspirasjon for oss i alle årstider. Den gir 

oss mulighet til undring, sansing og opplevelser for alle alders- og utviklingstrinn. Vi legger til rette 

for at alle skal få erfare og undre seg over naturens fenomener. Et viktig fokus er å ta vare på jorda 

vår. Vi kildesorterer, tenker gjenbruk og snakker om respekt for livet på jorda. Vi skal lære barna å bli 

glad i naturen ved å gi dem gode opplevelser ute i det fri. 

Utforsker sammenhenger. 

Viser interesse for dyr og 

dyreliv. 

Har erfaring med ulikt vær og 

årstider. 

Gjenkjenne/sanse 

naturopplevelser. 

Viser nysgjerrighet på naturens 

endring i vær og årstid. 

Beveger seg i hele naturen. 

Erfaring med å plante og høste. 

Erfareing i og prøver ut 

teknikkens verden. 

Viser forståelse for å «ta vare 

på» jorda vår. 

Kompetanse i kildesortering. 

 

 

Kilde sorterer. Erfaring i 

naturlover. Viser interesse for 

og forståelse for naturens 

endringer. Kunnskap om 

verdensrommet. Kjenner 

«mennesket» og dets 

livssyklus. 

Antall, rom og 

form 

Vi skal legge til rette for at barna skal møte begreper og konkreter med tall, antall, mengde, 

størrelser og former. Disse begrepene sammen med sortering, sammenligning , konstruksjon, logikk 

og systematiske tanker skal være med som en del av aktiviteter tilpasset de ulike utviklingsnivå. Vi 

bruker aktivt rutinesituasjoner og lek til å sette fokus på matematiske sammenhenger. Ved å 

synliggjøre og fokusere på matematiskebegreper blir det grunnlag for undring og samtaler. Det blir 

lagt til rette for praktiske erfaringer med tilgjengelige konkreter og tilpasset utstyr til de ulike 

utviklingstrinn. 

Utvikle romforståelse og evne 

til å orientere seg. 

Oppleve og få forståelse for 

liten-stor. 

Gryende tallbegrep- ikke bare 

som en tallrekke. 

Kjenner og benevner enkle 

geometriske former. 

Viser interesse for klokka. Kan 

ukedager og månedsnavn. Kan 

benevne flere geometriske 

figurer. Kan orientere seg i 

enkle kart. Kan telle langt også 



Begynne å få forståelse for å 

sortere. 

Legger enkle puslespill 

Ser mønster og kan «kopiere» 

disse. 

Noe forståelse for tid,  

størrelser og mengder. 

Kan bruke terning i spill- telle 

en-til-en. 

med tieroverganger. Forståelse 

for mengde. 

Etikk, religion og 

filosofi 

I barnehagen og verden rundt oss er det mange mennesker med ulike behov, tro og levemåter. Vi 

skal gjennom kunnskap og erfaringer legge til rette for at hver enkelt skal oppleve at de er unike. 

Likeverd, respekt, omsorg og empati skal være en aktiv del av vårt fokus.. Den enkeltes styrker skal 

ha stor plass og vi skal være tilstedeværende voksne i hverdagen og skal hjelpe med å sette ord på 

tanker og følelser i både opp og nedturer. Vi skal skape rom for samtaler, undring og refleksjoner 

rundt «livet» og andre fenomener vi ikke vet svaret på.   

Viser ulike sinnstemninger. 

Viser empati og kan trøste og 

vise omsorg. 

Har opplevd ulike markeringer 

og tradisjoner. 

Viser evne og ønske om å ta 

egne valg. 

Kan sette ord på tanker og 

følelser. 

Kan delta i samtale/refleksjon 

om tradisjoner og markeringer. 

Forståelse for at mennesker er 

forskjellige. 

 

Har kjennskap til og gryende 

forståelse for ulike mennesker 

sine behov og tro. Viser 

undring og evne til refleksjon 

og filosofi. Har kunnskap om 

ulike tradisjoner og 

markeringer. Viser en trygghet 

på å ta egne valg. Kan sette 

egne valg til side. 

Nærmiljø og 

samfunn 

Vi legger til rette for at barna skal bli kjent med eget nærmiljø og se seg selv som en del av 

samfunnet. De skal få erfaringer fra de muligheter nærmiljøet gir. Vi skal gi barna erfaringer og 

kunnskap om samfunnet med fokus på blant annet demokratiske prosesser, ulikheter i verden og 

vennskap. Det blir gjennom året arrangert ulike temauker for å sette fokus. Tema vi da har er 

brannvern, trafikk, vinteraktivitetsuke, sommeraktivitetsuke og temafest som er knyttet til det tema 

som er gjennom året. Alle alderstrinn får erfaringer på hva nærmiljøet og samfunnet gir men også en 

erfaring og forståelse for muligheter i forhold til egen påvirkning. 

Viser trygghet på seg selv og 

voksne rundt seg. 

Kjenner til og kan utforske 

nærmiljø. 

Kjennskap til å være en del av 

et fellesskap. 

Nysgjerrig på dyr- kan ulike dyr 

og dyrelyder. 

Har mulighet til medvirkning i 

egen hverdag. 

Kan vise hensyn. 

Vet hva 17.mai, jul, påske og 

samenes dag er. 

Kan si noe om trafikk og 

trafikkregler. 

Har fått erfaring på 

demokratiske avgjørelser, 

likestilling og egen 

medbestemmelse. 

Kunnskap om at det er ulike 

familieformer og levesett. Har 

kjennskap til andre kulturer, 

ulike nasjonale minoriteter i 

Norge og menneskerettigheter 

(Barnekonvensjonen).  

Kompetanse i forhold til 

psykologisk førstehjelp. Kan 

noe om å bevege seg i 

trafikken. Er kjent i eget 

nærmilø. Vet at en har 

medbestemmelse og kan 

påvirke omverden. 

 


