
PROGRESJONSPLAN  

 MIDSUND BARNEHAGE 

Ifølgje Rammeplan for barnehagar skal alle barnehagar arbeide med 7 fagområde, og barnehagen 

skal tilpasse arbeidet til barna sine interesser og det lokale samfunnet. Desse fagområda skal alle 

barn i norske barnehagar ha erfaring med i løpet av eit barnehageår.  Progresjon i barnehagen 

inneberer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve framgang. Alle barna skal kunne oppleve 

progresjon i barnehagen sitt innhald, og barnehagen skal legge til rette for at barn i alle 

aldersgrupper får varierte leike , aktivitets og læringsmuligheiter. Personalet skal utvide og bygge 

vidare på barna si interesse og gi barna varierte erfaringar og opplevingar. Utgangspunktet tek vi frå 

barna sine interesser og eksisterande kunnskap. Frå det kjente til det ukjente. 

Målsettingar til fagområda rettar seg mot barna sine opplevingar og deira læring og utvikling. Det er 

sjølve læringsområdet og arbeidsmåtane  knytt opp til dei enkelte fagområda som det skal leggast 

vekt på. Det vil seie at barna skal oppleve…., bli kjent med…, erfare…, øve seg…, prøve ut…, ulike 

element innafor kvart fagområde.  

Kvart fagområde dekkjer eit vidt læringsfelt og dei opptrer sjeldan aleine, så det vil vere naturlig å 

arbeide tverrfagleg gjennom ulike tema og i kvardagssituasjonane. Barnegruppene sine 

samansetningar og føresetnadar vil til ein kvar tid påverke korleis vi må arbeide. 

Fagområda speglar område som har interesse og eigenverdi for barn i barnehagealder. Fagområda 

skal sjåast i samanheng, og alle fagområda skal vere ein gjennomgåande del av innhaldet i 

barnehagen. Rammeplan legg til grunn at det skal utarbeidast ein progresjonsplan som viser korleis 

det blir jobba med innhald og oppgåver knytt til dei sju fagområda.  

Det er viktig å peike på progresjon er ein prosess -resultat blir ikkje måla. Det er store individuelle 

forskjellar på når barn når milepælar og når dei er klare for ny læring. Arbeidet vårt vil, så langt det er 

mulig, bli tilpassa det enkelte barn. Progresjonen skal følge barnet.  

 

 



Kommunikasjon, språk og tekst. 

Det gjeld alle formar for aktivitetar, både dei planlagde og dei spontane. 

Det handlar mellom anna om non-verbal og verbal kommunikasjon, og korleis vi vaksne 

kommuniserer med og skaper rom for samtale med barna. Vi må sette ord på det som er rundt oss 

og det som skjer i kvardagen, og vi må hjelpe barn til å utvide eiga forståing. Dei vaksne må vere 

tydelege språkmodellar og bruke språk tilpassa barna sin alder og utvikling. Vi må gje barna varierte 

og rike erfaringar i kvardagen. Vi må og gje dei moglegheit til å kunne samtale om eigne opplevingar, 

tankar og følelsar. Vi må og legge til rette for barna sin eigen leik og aktivitet, der dei får bruke 

språket utifrå eigne opplevingar. I tillegg handlar dette fagområdet og om at barna får møte ulike 

tekster gjennom bøker og fortellingar, samt at vi nyttar song, rim og regler som høyrer til aktivitetar 

og gjeremål i barnehagen. Ob barna må sjølv få rom til å vere skapande i kommunikasjon språk og 

tekst. 

 

 

1-2 år 3-4 år 5-6 år 

● Vaksne som benevner og 
setter ord på det som skjer i 
kvardagssituasjonane er ekstra 
viktig for dei minste. 
●Vaksne må vere tydelig i det 
språklege samspelet med 
barna. 
● Vaksne må bruke korte 
setningar og færre ord når vi 
gir beskjedar til dei minste. 
●Å bruke peikebøker og 
bildebøker i samtale med 
barna. 
●Bruke bilde og andre 
konkretar, samt utstyr frå 
Snakkepakken når vi fortel 
eventyr og historier. 
●Vi er bevisst kva som heng på 
veggane og kva som er i 
rommet med tanke på 
benemning og samtale. 
●bruke enkle rim, regler og 
bevegelsessanger. 
●gjere barna merksam på ulike 
dyrelydar. 
Vi benevner og setter ord på 
innhaldet og bilder ved enkle 
puslespel 

●Vi samtalar med barna i alle 
situasjonar. 
●Vi ser på og studerer bilder 
av ting vi har opplevd saman 
med barna. 
●Vi legg til rette for og hjelper 
barn som treng det i rolleleik. 
●Vi samtalar om innhaldet i 
puslespel som passer i alder. 
● Kim`s leik. 
●Vi bakar og smakar. 
●Vi skaper fellesopplevingar 
for barna. 
●Bruker Snakkepakken og 
eventyrkoffertane til eventyr 
og historiefortelling 
●Spel og bordaktivitetar. 
●Barna får teikne og skrive. 
●Leikeskrive  
●Tal og bokstavar er 
tilgjengelig bl. a på veggane. 
●Rim og regler, sangar med og 
utan bevegelse. 

● Vi legg til rette for samtalar 
med barn og deira eigne 
tankar og meiningar, og dei får 
dele eigne erfaringar. 
●Barna får øve seg i fortelje 
historier for kvarandre. 
●Barnemøter 
●Bruka av snakkepakken, 
eventyrkoffertane og 
dramatisering av eventyr. 
●Vi legg til rette for samtale 
med barna ved bordaktivitetar. 
●Bruke/lage tøyseord, rim og 
regler. 
●Telle på ulike språk. 
●Teikne og skrive, -leikeskrive. 
●Tal og bokstavar på veggane 
og namnet på 
garderobeplassane til barna. 

 



Kropp, bevegelse, mat og helse. 

Fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse handla mellom anna om barna sine motoriske 

ferdigheter og kroppskontroll, om variert kroppsleg aktivitet, om barna sine sanseerfaringer, og om 

godt kosthald, helse og livskvalitet. Arbeidsmetodane i barnehagen er mellom anna at barna får øve 

på å mestre i høve alderen og øve på å bli sjølstendige. Dette gjeld i alle kvardagssituasjonane som på 

– og avkledning, måltid, turgåing og leik. Barna får og ta del i ulike turgrupper og turdagar, og vi vil ha 

eit bevisst forhold til bruk av nærmiljøet. Vi tilrettelegg det fysiske miljøet inne, særlig med tanke på 

motorisk aktivitet for dei minste. Vidare blir barna kjent med song og musikk med bevegelsar og får 

på den måten kroppslege erfaringar knytt til ord og rytme. Barnehagen har smøremåltid der vi har 

fokus på god tid og ro til å ete sunn og god mat. Vi vektlegg og god hygiene med mellom anna vask av 

hender før og etter mat. 

 

 

1-2 år 2-3 år 5-6 år 

●Vi legg vekt på motorisk leik  
der barn får bruke kroppen sin  
inne og ute. 
● Kroppen min: Krabbe, klatre, 
åle, danse, hoppe osb.  
●Det er viktig at dei minste får 
nok søvn og kvile gjennom 
dagen. 
●Bruker god tid i stellesit. 
●Gjere barna nysgjerrig på det  
«å gå på do» 
●Bevegelsessangar. 
●Fokus på namn på ulike kroppsdelar 
Korleis vi brukar dei og kva vi brukar  
dei til. 
●Vi legg til rette for at det skal vere 
 kjekt å spise og spennande å  
prøve ulike smakar. 

●Vi bruker uteområdet og 
naturen i nærmiljøet til  
bevegelse, klatre, springe 
og hoppe. 
●Vi gjer barna merksame på  
mestring og at dei skal få 
oppleve glede ved å bruke 
kroppen sin. 
●Hinderløyper, inne og ute. 
●Barna får øve på å disse,  
bruke sykkel og traktorar. 
●Barna får lære namn på 
kroppsdelar og får hjelp til  
bevisstgjering av eigen kropp 
bl. a. «å gå på do» 
●Prøve å smøre mate sin sjølv. 

●Bruke uteområdet og  
nærmiljøet til bevegelse; 
 klatre, springe, hoppe.  
●Bruke mykje ulendt 
terreng. 
●Grovmotorisk leik. 
●Lære om ulike kropps- 
funksjonar. 
●Barna hjelpe til med å  
dekke bord. 
●Barna hjelper til med å  
ta av bordet. 
●Øve på å smøre maten 
sin sjølv. 
 

 



Kunst, kultur og kreativitet. 

Dette fagområdet handlar om at barna skal få oppleve kunst og kultur, samtidig som dei får 

anledning til å vere kreative og kunne uttrykke seg estetisk. Vi ønsker å ha blikk for barna sin leik og 

barna si eiga kulturskaping. Barna skal få oppleve gleda ved å skape noko i fellesskap med andre. Vi 

legg vekt på tilrettelegging av aktivitetar som passar til fagområdet etter barna sin alder og modning. 

Og vi ønsker å ha fokus på barna sine prosessar i utforsking og eksperimentering med ulike materiell. 

Bruk av foto vil vere eit viktig reiskap for å bygge vidare på barna sine opplevingar og vise interesse 

for i kvardagen. Dette fagområdet vil vere med på å prege arbeidet med ulike tema som er knytt til 

tradisjonar, høgtider og merkedagar. 

 

1-2 år 3-4 år 5-6 år 

●Vi benemner fargar. 
●Barna får teikne og måle på 
ulike  
materialer. 
●Barna får øve seg på å 
bruke lim og andre 
formingsmateriell. 
●Vi dansar til musikk. 
●Bevegelsesangar. 
●Karneval. 
●Barna blir introdusert for 
enkel 
dramatisering. 
 

●Barna blir kjent 
med fargar 
● Barna får teikne, 
fargelegge 
og male, klippe og 
lime. 
●Dans og 
bevegelsar. 
●Karneval 
●Baking. Må 
bollane vere 
runde? 
 

●Barna får utfalde seg med dans og  
bevegelse. 
●Barna får studere bilde. 
●Barna skal kjenne til fargane. 
● Barna får teikne, fargelegge og male,  
klippe og lime. 
●Bruke ulike formingsteknikkar og 
 materiale. 
●Barna får bruke pc. 
●Barna går tur til biblioteket. 
●Vere med på ulike konsertar,  
kultursekken, teater 
●Vi må skape rom for kreativ bygging med 
lego og andre konstruksjonsleikar. 
 

 



Natur, miljø og teknologi.  

Her handlar det om opplevingar og det å få inspirasjon i naturen, om kjennskap og forståing for dyr, 

planter, landskap, årstider og ver.  Om samspel mellom menneske og naturen og ei gryande forståing 

for berekraftig utvikling. Vi følger årstidene i barnehagen og arbeider med tema i anledning det. Det 

er spennande å sjå korleis naturen endrar seg i løpet av eit år, sjølv her i Midsund. Vi går ein del 

turar, både småe grupper, grupper på tvers av avdelingane og heile avdelinga. Dei største får og 

bruke datamaskin, spesielt med tanke på det med bilde. Men dei brukar og datamaskina til å tileigne 

seg kunnskap. Det er ein kjekk måte å finne svar på mange underlige spørsmål. Vi ønskjer og at barna 

skal få kjennskap til Kildesortering og korleis vi kan ta vare på naturen, og korleis vi kan ta vare på 

barnehagen sine leikar og anna utstyr. 

 

1-2 år 3-4 år 5-6 år 

●Gå tur i nærmiljøet 
● Barna skal få gode  
opplevingar med å vere 
 ute i ulikt ver. 
● Snakke om veret og kva 
Klede vi treng. 
 Benemne og gje barna 
 begrep som varm-kald, 
 stor-liten, ute-inne osv. 
●Enkle kontruksjonsleikar. 

●Bygge med lego 
●Observere og snakke om  
veret. 
●Male med ulike teknikkar 
og bruke ulike materiale. 
●Bruke luper. 
●Gå på tur i skogen og 
fjøra. 
●Bevisstgjering når ein 
ferdast i naturen. 

●Observasjon/samtale om 
veret. 
●Observere og studere  
 naturen, dyr og fuglar. 
● Gå mykje tur i nærmiljøet. 
●Kva skjer i naturen i dei  
ulike årstidene? 
●Så, dyrke og hauste enkle  
Saker som t.d. sukkererter. 
●Plukke bær om hausten. 
●Barna får kjennskap til korleis  
ein kan bruke data og finne  
informasjon 
gjennom internett. 
 

 



Antal, rom og form. 

Dette fagområdet handlar om matematisk kompetanse som t. d. tal og telling, og det å utforske rom 

og form, finne samanhengar, plassering og system. Vi arbeider med fagområdet gjennom leik, 

eksperimentering og kvardagsaktivitetar. Det å rydde avdelingane har og ein slik funksjon; barna 

sorterer og setter ting i system. Vi har bygge –og konstruksjonsleikar, puslespel, spel og bruk av data. 

Telling, mengde .størrelse, lokalisering, figurar, mønster og samanlikning er m. a. noko av det som er 

med på å prege samspelet i det daglige. Dei vaksne sitt fokus på og korleis ein set ord på og viser tal, 

rom og form i det daglige er avgjerande for barna sine erfaringar i dette fagområdet. 

 

1-2 år 3-4 år 5-6 år 

●Bruke rim og regler 
med  
telling av fingre og tær. 
●Telle opp til song før 
mat. 
●Bli kjent med enkle 
eventyr 
Og bruke tala ein finn i 
eventyret. 
●Leik med former i 
sandkassa. 
●Leik med biler og 
garasje, sette  
På rekke og telle. 
●Bygge med klossar. 
●Utnytte måltidet. Kor 
mykje?,  
kor mange? Stor, liten 
osv. 
 

●Arbeide med tal, rom og form 
gjennom formingsaktivitetar. 
●Registrere dato, månad, veke- 
dagar osb. 
●Registrere temperatur og vær. 
●Barna kan vere med på å  
dekke bord. 
●Leik med former i sandkassa, og  med 
andre material.   
●Snakke om mønster. 
●Arbeide med tal, rom og form.  
gjerne når ein bakar. 
●Leike og bygge med ulike 
klossar. 
●Spel, puslespel og lotto. 
●Leike butikk. 
●Dataspel som handlar om å  
sortere etter størrelse, form osb. 
 
 

●Vere med å dekke bord. 
●Vere med å lage mat. 
●Øve seg på å sortere 
leiker. 
●Bordaktiviteter som spel 
Lotto, puslespel, og 
nabbiperler. 
●Leike butikk. 
●Konstruksjonsleik, lego, 
ulike 
klossar og byggeleik. 
●Telle på ulike språk. 
●Arbeide med 
bevisstgjering 
av klokka. 
 

 



Etikk, religion og filosofi. 

Fagområdet etikk, religion og filosofi handlar mellom anna om korleis vi møter verda 

omkring oss, om verdiar og haldningar, om religion og livssyn, og om mangfaldet i samfunnet 

vi lever i. Gjennom at barnehagen arbeider med tema som følgjer årstidene og markerer 

høgtider og merkedagar vil dette fagområdet ha ein naturleig plass gjennom heile året. Vi 

planlegg aktivitetar og brukar mellom anna sangar og bøker som passar i årstidene. Vi 

ønskjer og å vere undrande og nysgjerrige vaksne som skapar undrande og nysgjerrige barn 

som reflekterer over og undrar seg over dei store spørsmåla i livet. 

 

1-2 år 3-4 år 5-6 år. 

●Barna får delta i adventstund 
og juleførebuing frå eigne 
føresetningar. 
●Barna får delta i 
påskeførebuingar 
 på eigne føresetningar. 
●Vi brukar fargar som høyrer til 
årstider og høgtider. 
●Barna får etisk rettleiing i ulike 
situasjonar. Korleias ønskjer vi å 
vere mot andre? 
Og korleis vise  
empati? 
●Ta hensyn til barna sine  
følelser og dekkje barna sine 
 følelsesmessige behov. 

●Undre seg over liv og 
død,  
og det som skjer i 
naturen. 
●Barna deltek i jule og 
påske 
førebuingar. 
●Øve på å samarbeide 
og 
vere ilag. 
● Øve på samarbeid 
og vennskap. 
●Gi barna ei gryande 
forståing av 
 Innhaldet i dei kristne 
høgtidene. 
●Kva betyr det å vere 
venner, 
Kva er vennskap? 
 
 

●Vere undrande saman 
 med barna og stille opne 
spørsmål. 
●Formidle innhaldet i dei  
kristne høgtidene (jul og  
påske) 
●Ha samlingar i små grupper, 
 der barna får uttale seg 
om barnehagekvardagen. 
●Øve på å samarbeide og 
vere ilag. 
●Samtale om følelsar. 
 

 



Nærmiljø og samfunn 

Under dette fagområdet handlar det om å vere deltakande i eit demokratisk samfunn, om 

kunnskap og tilknyting til nærmiljø og lokalsamfunn. Og om barn og media. Gjennom 

utforsking, opplevingar og erfaringar skal barnehagen bidra til å gjere barna kjent med eige 

nærmiljø, samfunnet og verden.  Fagområdet er sterkt vektlagt i barnehagen gjennom det 

daglege arbeidet og barna sin rett til medverknad. Fagområdet vert og arbeid med gjennom 

turar, samarbeid med skule, bruk av bibliotek og idrettshall. Barnehagen arrangerer og ulike 

arrangement gjennom året. Barna får følgje nærmiljøet gjennom årstidene, og vi er bevisst 

det at det ikkje ligg igjen søppel etter oss når vi er ute på tur. 

 

1-2 år 3-4 år 5-6 år 

●Gå på tur i nærmiljøet. 
●Bli kjent med andre 
barn og vaksne i  
Barnehagen. 
●Bli kjent med rutinar 
og 
kvardagssituasjonar  
I barnehagen. 

●Gå tur i nærmiljøet. 
●Følgje naturen 
gjennom 
året. 
●Besøkje arbeidsplassar 
i nærmiljøet. 
●Kart, bilde av  Midsund 
og Noreg. 
●Legge vekt på barna sin 
rett til medverknad. 

●Gå turar i nærmiljøet, følgje 
Naturen gjennom årstidene og 
Legge til rette for aktivitetar 
Som passer til årstidene. 
●Besøke arbeidsplassar i 
nærmiljøet. 
●Samarbeid  og besøk på skulane. 
● Fordjupe seg i ulike prosjekt. 
● Lære om barn i andre land. 

 


