
Klare å skrive navnet sitt 

Kjenne til forskjell på bokstaver og tall 

Forstå ordbilder 

Kunne ta imot felles beskjeder 

Kunne over/underbegreper 

Mestre å være i dialog over noe tid 

Kommunikasjon, språk og tekst 

 

 
      1-2 år                                                3-4 år                                                   5-6 år 

 
    Ha kjennskap til sang, rim                                        Kunne sette ord på følelser, tanker 

               og regler                                                                            og opplevelser 

   Utvikle verbal/nonverbal                                                      Kunne preposisjoner 

         kommunikasjon                                                                 

                                                                                         Mestre å være i dialog over litt tid 

Bli kjent med dyr og dyrelyder                                     Klare å ta imot og følge beskjeder 

       Kjenne til navnet sitt                                                     

                                                                                                              Kan gjenfortelle 

                                      
 



Kropp, bevegelse og helse 
                

 

 

 

 

 

 

 

1-2 år 

Bli godt kjent med 

barnehagens uteområde 

Kunne gjenkjenne og peke 

ut kroppsdelene øyne, 

nese, munn, hånd og fot 

Aktiviteter skal legges til 

rette for sanseopplevelser 

Kunne trille ball med en 

annen 

Ha et funksjonelt 

pinsettgrep 

3-4 år 

Kjenne navnet på og funksjonen til 

kroppsdelene 

Trene på å smøre sin egen mat 

Klare å tråkke rundt pedalene på 

en trehjulssykkel 

Kunne bruke store perler, samt tre 

på perler til smykker 

Bli kjent i nærmiljøet 

Få varierte opplevelser med 

ukentlige turer, der ulike terreng 

oppsøkes 

Ha kroppskontroll som tillater å 

løpe, hoppe, hinke, balansere og 

stupe kråke 

Vaske hender selv  

 

 

5-6 år 

Kjenne til navn og funksjon til flere av 

kroppens indre organer 

Ha korrekt blyantgrep 

Være selvstendig i påkledning 

Mestre å kaste og ta imot en ball 

Ha kjennskap til enkel førstehjelp 

Kunne nødnummer og enkle trafikkregler 

Klare å spikke på en pinne 

Ha kunnskap om mat som er sunn og 

næringsrik for kroppen 

Ha tilegnet seg holdninger om at alle er 

forskjellige og at det er greit 

Oppleve kroppslig mestring, ut fra sine 

forutsetninger 

Mestre å perle mønster med småperler 

Mestre å helle melk og vann selv 

Ha kunnskap om hvorfor håndvask er 

viktig 



Kunst, kultur og kreativitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 år 
 

Få en begynnende erfaring 

med skapende prosesser   

Få erfaring med sang, 

musikk, rytmer og dans som 

en del av uttrykksformen i 

hverdagen  

Få erfare ulike materialer, 

verktøy og teksturer  

Barna skal få uttrykke seg 

gjennom ulike estetiske 

uttrykksformer   

Bli presentert for 

dramatisering av enkle 

eventyr 

3-4 år 

Få erfaring med å skape noe 

med ulike 

formingsmaterialer og 

teknikker  

Få erfaring med å bruke 

naturmaterialer i lek  

Få erfaring med 

instrumenter og ulike 

musikalske uttrykk  

Få erfaring med 

primærfargene  

Få erfaring med enkle 

rollespill  

Bli oppmuntret til å bruke 

fantasi og til å tenke kreativt  

5-6 år 

Få erfaring med å skape noe ved 

hjelp av digitale verktøy  

Få erfaring med å dramatisere 

noe, og vise frem for andre  

Gi barna kunnskap om ulike 

kulturer og tradisjoner.   

Gi barna mulighet til å utrykke 

seg kunstnerisk, og skape 

kulturelle uttrykk gjennom ulike 

materialer.   

Bli oppmuntret til å delta i 

skapende prosesser sammen 

med andre barn og voksne.  

Få erfare at primærfargene kan 

blandes til sekundærfarger 

 



Natur, miljø og teknologi 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 år 

Være ute og oppleve 

ulike værtyper  

Få kjennskap til dyr i 

barnas nærmiljø  

Plukke blomster, og få 

erfaring med ulikt 

naturmateriale 

Få erfaring med vann og 

vannaktiviteter  

 

Skape interesse for 

enkel konstruksjonslek 

(duplo, byggeklosser 

etc)  

 

3-4 år 

Få kjennskap til de ulike årstidene og deres 

kjennetegn  

Gå på tur i ulendt terreng  

Kjennskap til noen planter og det å så frø  

Bli kjent med noen insekter og småkryp  

Skape gode holdninger til alt liv  

Motiveres til konstruksjonslek  

Få erfaring med å ferdes i trafikken  

Kunnskap om brannvern og miljøvern  

Enkel bruk av digitale verktøy 

5-6 år 

Få kjennskap til planter, dyr og menneskers 

livssyklus/kretsløp  

Få kunnskap om navnet på månedene, dato og 

enkle klokkeslett  

Oppleve lengre turer i et litt mer utfordrende 

terreng og i all slags vær  

Få erfaring og kunnskap om kildesortering  

Få kjennskap til noen skilt og trafikkregler  

Få erfaring med bruk av digitale verktøy, apper og 

hva internett er 



Antall, rom og form 

 



Etikk, religion og filosofi 

 

  

 

 

 

 

 

 

1-2 år 

Begynnende utvikling av 

sosiale ferdigheter 

Få erfaringer med å dele 

Oppleve medvirkning i 

barnehagen 

Få erfaringer med høytider 

fra religioner som er 

representert på avdelingen 

3-4 år 

Få erfaringer med prososiale 

handlinger 

Lære om folkeskikk 

 Få kjennskap til grunnleggende 

verdier i kristen og humanistisk 

arv og tradisjon 

Få erfaringer med at forskjellige 

mennesker har ulike behov 

Lære om budskapene bak 

høytider vi markerer 

Få erfaringer med selvhevdelse 

Bli kjent med ulike kulturelle 

uttrykk og tradisjoner 

 

 

5-6 år 

Ha begynnende egenskaper til 

konflikthåndtering 

Hjelpe barn som er mindre enn seg selv 

Utvikle en forståelse for verdier av likheter 

og ulikheter i et fellesskap 

Få anledning til å reflektere over filosofiske 

spørsmål 

Ha en begynnende forståelse for empatiske 

handlinger 

Få kjennskap til ulike historier som er 

bakgrunnen for høytider som markeres 

Få anledning til å reflektere rundt andre 

menneskers livsverden og levesett 

Ved å få åpne spørsmål, utvikle evne til å 

resonnere og undre seg 

Ha et bevisst forhold til forskjellen på rett og 

galt 

 



Nærmiljø og samfunn 

  

1-2 år 

Gå på tur i barnehagens nærmiljø.  

Lære forskjell på “min” og “din”, og 

erfare det å dele med andre  

Delta i markeringer av bursdager, 

høytider og andre merkedager som 

representerer mangfoldet på avdelingen  

Bli presentert for samisk kultur  

Bli kjent med “Meg selv” og familien min 

3-4 år 

Bli kjent med barnehagens lokalmiljø  

Erfare vennskap, og hvordan vi skal være 

mot hverandre.  

Lære å sette egne grenser, si “nei” når noe 

ikke er greit og lytte til andre.  

Få en begynnende forståelse for at det å 

sette ord på egne ønsker og behov, kan 

påvirke egen hverdag  

Erfare samisk kultur  

Få kjennskap til mangfoldet som er på 

avdelingen, blant annet innenfor kultur, 

levesett og familieformer. 

5-6 år 

Bli bedre kjent med kommunen vi bor i   

Lære om FN, og Norge i verden – ulike flagg, 

kulturer, og estetiske uttrykk.  

Få kjennskap til hva FN`s barnekonvensjonen 

er, og noen punkter i denne.  

Lære om samisk kultur og levesett.   

Få kunnskap til hvordan en skal orientere seg 

for å ferdes trygt i nærmiljøet  

Få kunnskap om at samfunnet forandrer seg, og 

at det finnes en fortid, en nåtid og en fremtid.   

Få en begynnende forståelse for hva et 

demokrati er 


