
PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE 

Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen jobber med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 
Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere fagområder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i hverdagsaktiviteter. 

 Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. 

 Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 

 Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og 
ferdigheter. 

 

FAGOMRÅDENE 1-2 ÅR 3-4 ÅR SKOLESTARTERE 

Kommunikasjon 
Språk 
Tekst 

 ”Titt tei” lek, begynnende 
turtaking 

 Være sensitive voksne som 
har et felles fokus med 
barnet 

 Benevne det barnet gjør og 
det de voksne gjør med ord. 

 Bruke bildebøker, sanger, 
rim og regler aktivt sammen 
med barna 

 Kims lek 

 ” Hvem er under teppet”? 

 Bruke variert språk og bøker 
med variert språk 

 Sangleker og dramatisering 

 Fokus på preposisjoner 

 Være obs på barn med 
språkvansker 

 Undre oss sammen med 
barna 

 Rimeleker, rim og regler 

 Adjektivfortelling 

 Klappe rytmen i navn og ord 

 Lese bøker med fortsettelse 

 ” Mitt skip er lastet med” 

 ” Flasketuten peker på” 

Kropp 
Bevegelse 
Mat 
Helse 

 Regelmessige sunne 
måltider 

 Gå turer i nærmiljøet, kupert 
terreng 

 Hinderløyper inne 

 Aktive deltakende voksne 
som følger barns initiativ 

 Gå lengre turer og ha med 
mat 

 Barna skal få være med å 
lage mat ute og inne 

 Lære om egen kropp 

 Hinderløype ute 

 Gå turer i skog, mark og fjell 

 Fotballskole med Sandnes 
Ulf 

 Være med å lage varmmåltid 
fra bunnen av med sunne 
råvarer 

 Samling om kropp og 
ulikheter 

Kunst 
Kultur 
Kreativitet 

 Musikksamlinger med 
instrumenter 

 Lage ting av plastiske 
materialer ute og inne 

 Se på bilder og undre seg 
sammen med voksne 

 Karneval 

 Voksne dramatiserer for barn 

 Bruke utkledningsklær 

 Dramatisere eventyr 

 Introdusere flere ulike 
formingsmaterialer 

 Bruke kulturelle tilbud 

 Karneval 

 Besøke museum 

 Formingsmateriell lett 
tilgjengelig 

 Bruke instrumenter 

 Opptre for de minste 

 Karneval 

 Bli kjent med ulike kulturer 



Natur 
Miljø 
Teknologi 

 Barna får erfaring med ulike 
årstider ved å være ute 

 De voksne tar med barna på 
kildesortering 

 Lek med vann og snø 

 Barna får bli kjent med ulike 
dyr 

 Barna får kjennskap til ulike 
årstidsforandringer 

 Barna lærer om miljø og 
naturvern 

 Kildesortering 

 Besøk på bondegård 

 Barna lærer hvorfor vi 
kildesorterer 

 Barna får være med og 
bestemme hva de skal ha på 
seg i forhold til vær og årstid 

 Eksperimentere med 
grunnelementene; vann, luft, 
jord og ild.  

Etikk 
Religion 
Filosofi 

 Samlingsstunder og 
formingsaktiviteter for å 
markere høytider 

 Hele huset markerer FN 
dagen 

 Filosofere 

 Undre oss sammen med 
barna 

 Hva er en venn? 

 Markere kristne høytider og 
tradisjoner 

 Filosofere ut ifra tekst 
og/eller bilder 

 Lære om andre religioner og 
høytider 

 Konfliktløsning 

Nærmiljø 
Samfunn 

 Lek på uteområdet 

 Tur i skog og nærmiljø 

 Snakke om og vise bilder av 
familien og samtale om 
hvem barnet bor sammen 
med 

 Erfare at de hører til fløyen 

 Tur i nærområdet og til Giske 
hallen og Stadion 

 Vi går på tur og barna får 
vise hvor de bor 

 Erfare at de hører til stor fløy 

 Markere samenes dag 

 Markere barna på 
avdelingen sine ulike merke- 
og nasjonaldager 

 Tur til Tennisland og 
Sandnes  

 Besøke vitenfabrikken, 
brannstasjon og politistasjon 

 Besøke skolen 

 Trafikkopplæring 

 Være med på planlegging, 
gjennomføring og evaluering 
av Samenes dag 

Antall 
Form 
Rom 

 Barna skal få utfolde seg i 
ulike rom 

 Barna skal få utfolde seg 
med klosser i ulike former og 
antall 

 De voksne skal benevne og 
bruke de rette begrepene for 
rom og form aktivt 

 Bruke eventyret «Bukkene 
Bruse», fortelle, dramatisere, 
synge bruke konkreter 

 Bruke tellesanger og regler 

 Benevne størrelser: liten/stor 

 Aktiv bruk av mattekassen 

 Få erfaring med telling 

 Regellek: ”rødt lys” 

 Enkle spill 

 Måleenheter 

 Få erfaring med tid og klokke 

 Få erfaring med sirkel, 
firkant, trekant rektangel 

 Høyde, bredde, lengde, areal 
og volum 

 Spill: ludo, Uno og Yatzy 

 


