
PROGRESJONSPLAN FOR ANSATTE I VANGEN BARNEHAGE 

Denne progresjonsplanen skal være en veileder for ansatte i Vangen barnehage. Progresjon i barnehagen innebærer at alle 

barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og 

barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. 

Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser. 

Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og 

utforming av fysisk miljø. 

Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter (RP. s. 44). Fagområdene er i stor 

grad de samme som barn senere møter som fag i skolen (Rammeplanen s. 47) Fagområdene dekker et vidt læringsfelt og vil 

sjeldent opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i samlinger og i forbindelse med 

hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet- «Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene. Barnehagen 

skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag slik at arbeidet med fagområdene kan oppleves meningsfull og 

morsom del av barnas hverdag» (Rammeplanen s. 47). 

I løpet av de årene barna går i Vangen barnehage skal de oppleve mestring og se på seg selv som en ressurs. Det er viktig at 

personalet klarer å gi barna oppgaver og erfaringer som gir mestring, samtidig som de har noe å strekke seg til. 

 

Denne planen er bygd opp som en trappetrinnmodell og har flytende overganger med tanke på hvor barnas ståsted er, samt hvordan barnegruppen og personalet er 

sammensatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kommunikasjon, språk 
og tekst  

• Kropp, bevegelse, mat 
og helse 

• Kunst, kultur og 
kreativitet 

• Natur, miljø og 
teknologi 

• Antall, rom og form 

• Etikk, religion og filosofi 

• Nærmiljø og samfunn 

Rammeplanens 7 fagområder: 



Alle barn skal få varierte og positive erfaringer ved å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, og som et redskap 

for tanker og følelser. De skal utvikle sitt språk i takt med alder og forutsetninger. Videre skal de erfare det å lytte og 

bli lyttet til, samt utrykke følelser, ønsker og behov, og oppleve språkglede 

 

 

 

  

De yngste barna De mellomste barna De eldste barna 
1. Få mulighet til å oppleve gleden ved å 

kommunisere med andre via kroppsspråk 

og begynnende verbalt språk med støtte fra 

de voksne. 

2. Ha tilgang på pekebøker, og oppleve gleden 

ved at voksne leser eventyr/ historier med 

støtte av konkreter. 

3. Få erfaring med enkle sanger, rim og regler 

med og uten bevegelser. 

4. Få erfaring med å spille enkle spill. 

5. Møte bokstaven sin og bokstaver generelt. 

6. Oppmuntres og støttes til å fortelle, 

uttrykke egne ønsker, følelser og behov 

med tegn og kroppsspråk, og deretter 

verbalspråk. 

7. Oppleve voksne som undrer seg, benevner 

de gjør, snakker med og lytter til barna. 

8. Få høre historier/eventyr fortalt med støtte 

i konkreter. 

9. Introduseres for bokstaver i navnebildet 

sitt.  

 

 

1. Legge til rette for en god språkutvikling ved å 

møte voksne som snakker, filosoferer og 

undrer seg sammen med barna i ulike typer 

samtaler.  

2. Ha tilgang til og motiveres for å få interesse for 

billedbøker med tekster, språklekeventyr og 

oppleve gleden ved at voksne leser med støtte 

av konkreter og bilder. 

3. Få erfaring med sanger, rim og regler med og 

uten bevegelser. 

4. Få erfaring med å spille forskjellige spill. 

5. Bli kjent med sitt eget navn som ordbilde og 

vekke interesse for å skrive det selv. 

6. Oppmuntres og støttes til å fortelle, uttrykke 

egne følelser, meninger og tanker verbalt med 

støtte av tegn og kroppsspråk. 

7. Møte voksne som snakker, reflekterer og 

undrer seg sammen med barna i ulike typer 

samtaler. 

8. Få høre historier/eventyr fortalt med konkreter 

og støtte av bilder. 

9. Stimuleres til å bli kjent med sitt eget navn som 

ordbilde, og vekke interesse for å skrive det. 

10. Videreutvikle begrepsforståelsen i det verbale 

språket, knyttet til lek og hverdagsaktiviteter. 

 

1. Få mulighet til å oppleve voksne som snakker, 

reflekterer og undrer seg sammen med barna 

rundt abstrakte begreper og oppmuntrer til å 

uttrykke sine følelser, meninger og tanker 

verbalt. 

2. Ha tilgang på bøker med mer tekst og mindre 

bilder, og oppleve gleden ved at voksne leser 

fortsettelsesbøker/historier, og at barna selv 

oppmuntres til å fortelle. 

3. Få erfaring med lengre sanger, rim og regler 

med og uten bevegelser. 

4. Videreutvikle erfaring med å spille spill 

sammen med andre. 

5. Oppmuntres til å skrive sitt eget navn og 

utvikle interessen for å kunne gjenkjenne 

noen bokstaver og ordbilder.  

6. Oppmuntres og støttes til å fortelle, uttrykke 

sine følelser, meninger og tanker verbalt 

relatert til fortid, nåtid og framtid. 

7. Møte voksne som snakker, reflekterer, 

filosoferer og undrer seg sammen med barna 

i ulike samtaler og rundt abstrakte begreper. 

8. Få erfaring med å lytte til historier/eventyr og 

fortelle en enkel historie/eventyr selv. 

9. Oppmuntres til å skrive sitt eget navn, og 

videreutvikle språklig bevissthet gjennom 

språklek- 1 og 2, og kunne gjenkjenne flere 

bokstaver, ordbilder og begreper. 

 

KOMMUNIKASJON SPRÅK OG TEKST 



Alle barn skal oppleve kroppslig mestring og glede, samt mentalt og sosialt velvære. Få økt kunnskap om kropp og 

helse, og de mange mulighetene fysisk aktivitet gir. Vi skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler en 

bevissthet om egne og andres grenser. Barna skal oppleve matglede, matkultur og få begynnende kjennskap til et 

sunt kosthold og ernæring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De yngste barna De mellomste barna De eldste barna 
1. Oppleve gleden ved variert motorisk aktivitet 

med vekt på de grunnleggende bevegelser og 
dans inne og ute på ulikt underlag.  

2. Legge til rette for begynnende av- og 
påkledning.  

3. Legge til rette for gode opplevelser i 
barnehagens uteområde og nærmeste 
nærmiljø. 

4. Introduseres for gode rutiner ved håndvask 
med voksenstøtte.  

5. Oppleve gleden ved fellesskapet rundt daglige 
måltider.  

6. Få erfaring med å spise og drikke selv. 
7. Gis anledning til å møte ulike sanseinntrykk 

gjennom å se, lukte, høre, kjenne og smake.  
8. Legge til rette for at barna oppdager og blir 

kjent med egen kropp. 
 

 

1. Få erfaring med å bruke kroppen  
grov- og finmotorisk både inne og ute. 

2. Introduseres for ski og skøyter. 
3. Motiveres til å ta av- og på klær med noe voksen 

støtte. 
3. Oppleve glede ved å delta på kortere turer i 

nærmiljøet. 
4. Få kjennskap til gode rutiner ved håndvask og 

dobesøk med veiledning fra voksne. 
5. Oppmuntres til delaktighet i fellesskapet rundt 

daglige måltider. 
6. Oppmuntres til selvstendighet ved måltider. 
7. Delta i matlaging gjennom å dele opp frukt, 

grønnsaker og lignende. 
8. Videreutvikle forståelsen av egen kropp. Få en 

positiv oppfatning av seg selv, og bli kjent med 
egne følelser. 

9. Legge til rette for ro og hvile i løpet av barnehage 
dagen. 

 

1. Videreutvikle motoriske ferdigheter, 
kroppsbeherskelse, 
koordinasjon og fysiske egenskaper. 

2. Motiveres til å videreutvikle ski og skøyte 
ferdigheter 

3. Inspireres til å utvikle selvstendighet med å kle 
av- og på seg. 

3. Legge til rette for gode opplevelser ved lengre 
turer i skog og mark. 

4. Stimuleres til selvstendighet ved håndvask og 
dobesøk. 

5. Legges til rette for at måltider bidrar til 
samtaler og fellesskapsfølelse hos barna. 

6. Videreutvikle selvstendigheten ved måltidene. 
7. Få kjennskap om matens opprinnelse ved å så, 

plante, høste og tilberede egne matvarer. 
8. Legge til rette for å bli trygg på, og utvikle et 

bevisst forhold til retten til å bestemme over 
egen kropp. 
Stimuleres til å utvikle forståelsen for andres 
følelser og grenser.  

9. Utvikle forståelsen for kroppens behov for ro og 
hvile. 

 

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 



Alle barn skal møte kulturelle og estetiske opplevelser blant annet gjennom bøker, musikk og teater. De skal 

oppmuntres til å skape egne utrykk gjennom erfaringer med ulike materialer og teknikker. 

 

De yngste barna De mellomste barna De eldste barna 
1. Gis mulighet til å oppleve gleden ved ulike enkle 

bevegelse sanger og sangleker.  
2. Bli introdusert for enkle tradisjonelle gjentagelses 

eventyr som inspirasjon til lek.  
3. Få erfaring med ulike formings materialer, og 

oppleve ulike estetiske uttrykksformer som maling, 
blyanter og papir. 

4. Få mulighet til gode opplevelser gjennom 
tradisjonelle regler og barnesanger. 

5. Delta i musikklek- skape og utforske lyder med 
fokus på å legge merke til kontraster; høy/lav, 
sakte/rask. 

6. Legge til rette for at barna vil få mulighet til å 
oppleve glede og mestring ved å selv dramatisere 
enkle fortellinger.  

 
 

 

1. Oppmuntres til aktiv deltagelse i sanger rim og 
regler. 

2. Få erfaring med å leke eventyr, og spille teater selv. 
3. Introduseres for ulike formingsmaterialer og 

teknikker som papir, ull, naturmateriell, stoff, 
plastelina, sand og maling ved å klippe, lime, rive, 
tove. Modellering osv. for å kunne uttrykke seg 
estetisk. 

4. Gis mulighet til å videreutvikle mangfoldet av 
tradisjonelle regler, rim, eventyr og barnesanger 

5. Oppleve tempo og styrke i lyd. 
6. Legge til rette for at barna vil få mulighet til å 

oppleve glede og mestring ved å selv dramatisere 
enkle og kjente fortellinger.  

 

1. Inspireres til å videreutvikle sanger, rim og regler. 
2. Videreutvikle dramatisering av eventyr, og gis 

muligheter til å delta ved aktuelle kulturelle 
aktiviteter. 

3. Videreutvikle og inspirere til å skape egne estetiske 
uttrykk gjennom inspirasjon og tilgang til variert 
formingsmateriell, som innbyr til fantasi, utforsking 
og skaperglede. 

4. Gis rom for å oppleve glede og stolthet over egen 
kulturell tilhørighet, og erfare at det finnes mange 
ulike måter og uttrykke seg på. 

5. Erfarer at det er ulike måter utrykke seg på og stor 
variasjon innenfor musikksjangere. 

6. Legge til rette for at barna vil få mulighet til å 
oppleve glede og mestring ved å selv dramatisere 
kjente fortellinger.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 



 

Alle barn skal få utforske naturen i nærmiljøet sitt, samt kroppen og sansene ute. Barna skal møte holdninger om å ta vare 

på og legge grunnlag for å bli glad i naturen. Gjennom lek og aktiviteter ute skal barna erfare endringer i årstider, ulike måter 

å være ute i naturen på og eksperimentere med naturfenomener. 

De yngste barna De mellomste barna De eldste barna 
1. Bli kjent med og få gode opplevelser i naturen i 

barnehagen og gjennom korte turer i nærmiljøet. 
2. Sanse endringer i naturen sol/regn, kulde/varme, 

ved å se, lytte, kjenne, lukte og smake. 
3. Bli kjent med ulike elementer som sand, vann, snø, 

is, leire og jord. 
4. Legge til rette for at gode vaner dannes gjennom 

riktig søppelhåndtering. 
5. Få erfaring med enkel bruk av læringsbrett. 
6. Få en begynnende kjennskap til ulike typer klær 

knytet til vær. 
7. Oppleve glede ved å møte flora og fauna som er 

barnehagens umiddelbare nærhet. 
8. Bli kjent med ulike husdyr. 
9. Få hjelp til å prøve å hamre og skru. 
10. Bli introdusert for to hånds- saks  

1. Få gode opplevelser og bli glade i naturen i all slags 
vær.  

2. Oppleve gleden ved årstidenes kjennetegn og 
undre seg sammen over dette. 

3. Få erfaring med ulike elementer som sand, vann, 
snø, is, leire og jord gjennom lek. 

4. Utvikle gode holdninger og vaner gjennom å få 
kjennskap til kildesortering og mulighet for 
gjenbruk av materialer. 

5. Få kjennskap til å bruke læringsbrett som et 
verktøy til å søke kunnskap, undring og 
dokumentasjon. 

6. Få erfaring med å se sammenhengen mellom 
hensiktsmessige klær knyttet til vær. 

7. Få kjennskap til flere dyr og planter og deres rolle i 
naturen og utvikle respekt og begynnende 
forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen. 

8. Bli introdusert for de dyr, fisker og fugler som lever 
i nærmiljøet. 

9. Få erfaring i å hamre, skru og sage sammen med en 
voksen. 

10. Få erfaring i å bruke saks til å klippe ut bilder og 
figurer. 
 

 

1. Få gode opplevelser og bli glade i naturen gjennom 
lengre turer. 

2. Oppleve gleden ved å undre seg sammen over ulike 
naturfenomener. 

3. Legge til rette for å eksperimentere og bli kjent 
med egenskapene til ulike elementer som sand, 
vann, snø, is, leire og jord gjennom lek. 

4. Utvikle gode holdninger og vaner gjennom erfaring 
med avfallshåndtering, få kjennskap til 
kompostering og bidra til bærekraftig utvikling. 

5. Videreutvikle bruken av teknologiske hjelpemidler 
sammen med voksne som utøver digital 
dømmekraft, til undring, forskning og 
dokumentasjon. 

6. Få erfaring med å finne fram klær tilpasset vær. 
7. Utvikle forståelse og respekt for naturens mangfold 

og legge til rette for en økende bevissthet for 
miljøvern og bli kjent med økosystemet og 
næringskjeden. 

8. Få kjennskap til dyr, fisker, fugler, insekter og 
amfibier som vi har i nærheten. 

9. Få erfaring i å sage, skru, hamre og spikke for å 
kunne bli kjent med de muligheter redskapene gir. 

10. Få erfaring i å bruke saks til å klippe etter rette 
streker, deretter buede streker. 

 

 

 

 

 

 

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI 



 

Alle barn skal bli kjent med logisk og matematisk tenkning knyttet til deres hverdag. De skal ha tilgang til materiell og leker 

som gir erfaring med sortering, klassifisering, sammenligning og sammenhenger. Videre skal de delta i lek og aktiviteter som 

gir de erfaring med form, mengde, størrelse og konstruksjon. 

De yngste barna De mellomste barna De eldste barna 
1. Møte ord og begreper om rom og retning i 

hverdagen og erfare betydning av disse ved å klatre 

og krype over, under og gjennom noe. 

2. Få erfaring med telling opp til 10 gjennom 

hverdagsaktiviteter som lek, sanger og måltider 

mm. 

3. Møte og erfare med plasseringsord i dagligtalen og 

aktiviteter. 

4. Møte og erfare ulike størrelser, mengder og vekt. 

5. Introduseres ulike former som sirkel, kvadrat, 

trekant i lek og spill. 

6. Få mulighet til å delta i aktiviteter med parkopling, 

som å dele ut under måltider. 

7. Introduseres for enkle sortering/klassifisering etter 

farger. 

8. Introduseres med å bygge med tredimensjonale 

materialer. 

9. Bli introdusert for enkle matematiske begreper. 

 

 

1. Møte ord og begreper om rom og retning i 
hverdagen og erfare betydning av disse gjennom 
hinderløyper, bevege seg i ulike rom og turer. 

2. Få erfaring med telling opp til 10 knyttet opp mot 

mengde gjennom hverdagsaktiviteter, spill, bøker, 

lek, sanger og måltider. 

3. Møte og erfare med plasseringsord i dagligtalen og 

aktiviteter. 

4. Møte og erfare med ulike størrelser, mengder og 

vekt. 

5. Gis mulighet til å gjenkjenne egenskaper og sortere 

ulike former som sirkel, kvadrat, trekant og 

rektangel i lek, spill og digitale aktiviteter. 

6. Introduseres for både digitale og brettspill hvor det 

er telling og bruk av terning er i fokus. 

7. Introduseres for enkle sortering/klassifisering etter 

farger og mønstre. 

8. Introduseres med å bygge med flere varianter av 

tredimensjonale materialer. 

9. Bli kjent med flere matematiske begreper. 

 

 

1. Oppmuntres til å sette ord på sine erfaringer med 

rom og retning, og bli bevisst forskjellen mellom 

høyre og venstre. 

2. Få erfaring med tallrekken til 20 knyttet opp mot 

mengde, fra minst til størst og størst til minst. 

3. Oppmuntres til å bruke plasseringsord. 

4. Videreutvikle forståelse av å måle med linjal, 

målebånd, tid, vekt, temperaturmåling og penger. 

5. Få mulighet til å gjenkjenne egenskaper, sortere og 

anvende ulike former som sirkel, kvadrat, trekant, 

rektangel, 5 kant i lek, spill og digitale aktiviteter. 

6. Oppmuntres til spille kort og mer avanserte spill 

både digitalt og på brett.  

7. Få erfaring og kjennskap til Videreutvikle med 

enkle matematiske begreper som pluss og minus. 

8. Videreutvikle med å bygge med mer avanserte 

konstruksjonsmateriell. 

9. Bli kjent med, se sammenhenger og å anvende 

ulike matematiske begreper i lek og andre 

aktiviteter inne og ute. 

 

 

 

 

 

 

 

ANTALL, ROM OG FORM 



 

Alle barn skal lære seg å vise omsorg og utvikle empati for andre. De skal oppleve seg verdsatt, være trygge og ha venner. 

Barnehagen består av mennesker med forskjellige behov, bakgrunn og utvikling, og barna skal oppleve at dette er en styrke. 

Videre skal barna oppleve at alle kan undre seg og at de voksne er åpne for barnas spørsmål. 

De yngste barna De mellomste barna De eldste barna 
1. Møte voksne som er sensitive for barnets initiativ 

og er tilgjengelig og tilstedeværende for barnets 
undring og samtaler. 

2. Oppleve voksne som bygger på relasjon og kontakt 
mellom barn og bygger opp under barnas 
begynnende vennskap og samlek. 

3. Få en god opplevelse av tilhørighet i et felleskap 
som en gruppe, oppleve at man tar hensyn til 
hverandre og viser empati.  

4. Møte voksne som støtte barna i deres verbale og 
non-verbale kommunikasjon med andre barn. 

5. Delta på markering av ulike høytider. 
6. Gi barna mulighet til medvirkning ut fra modning 

og alder. 

1. Møte voksne som er sensitive og som følger 
barnets undring, stiller åpne spørsmål som innbyr 
til samtale for å gi økt innsikt hos barnet. 

2. Få erfaring og støtte til sosial kompetanse, 
gjennom å dele, vente på tur, inkludere hverandre i 
lek, vise omsorg og hjelpe hverandre med støtte og 
veiledning av en voksen. 

3. Gjøre seg erfaringer i samspill med andre og 
utvider vennskapsrelasjoner med voksenstøtte. 

4. Få mulighet til å sette ord på ulike følelser og bli 
bevisst hvordan våre handlinger påvirker andre. 

5. Få erfaring og kjennskap til historier, tradisjoner og 
høytider, religioner og livssyn som er representert i 
barnehagen (i samarbeid med barnets hjem)  

6. Gi barna mulighet og bevisstgjøre dem på 
medvirkning ut fra alder og modning. 

1. Motiveres til å invitere voksne som er sensitive i 
sine undringer og filosofiske tanker. 

2. Oppmuntres til å løse konflikter verbalt med 
voksenstøtte og reflektere i forhold til valg de tar 
knyttet opp mot grunnleggende verdier, 
holdninger, normer og eksistensielle spørsmål. 

3. Oppleve et miljø preget av dialog, toleranse og 
evne til refleksjon, og utvikle respekt for 
hverandres meninger og synspunkter, og barna 
selv gis mulighet til å vise omsorg i ord og handling 
for andre. 

4. Gjøre seg erfaringer med å snakke om vårt 
følelsesrepertoar (komplekse/sammensatte 
følelser).  

5. Erfare mangfold og inkludering, og samtale rundt 
religiøse og kulturelle utrykk.  

6. Gi barna mulighet til medvirkning og snakke om 
forskjellene på medvirkning og medbestemmelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 



 

Alle barna skal bli kjent med nærmiljøet sitt og få en forståelse av verden utenfor hjemmet og barnehagen. Barna 

skal få bidra og medvirke til barnehagens innhold og der igjennom oppleve demokratiske prosesser i hverdagen. 

De yngste barna De mellomste barna De eldste barna 
1. Få erfaring med begrepet familie. 
2. Bli kjent med barn og voksne på egen avdeling i 

barnehagen. 
3. Oppleve samhold og fellesskap med de andre 

barna og voksne i barnehagen. 
4. Oppleve samfunnet i barnehagens nærmiljø, slik 

som søppelbil, brøytebil og gravemaskiner, o.l. 
5. Oppleve nærmiljøets infrastruktur som gangsti, 

fortau, bilvei, fotgjengerfelt mm 
6. Bli kjent med og opplever gleden ved lek og 

aktiviteter på barnehagens uteområde innenfor og 
utenfor gjerdet og gå korte turer i barnehagens 
nærmiljø. 

7. Oppleve voksne som kjenner barna og kan følge 
opp deres uttrykk og behov. 

8. Få en gryende kjennskap om ulike tradisjoner, 
språk og nasjonaliteter med utgangspunkt i egen 
avdeling. 

1. Få erfaring med det utvidede slektsforhold.  
2. Bli kjent med barn og voksne i barnehagen. 
3. Oppleve et inkluderende miljø og at forskjeller er 

positivt. 
4. Gjøre seg erfaringer med og besøke institusjoner 

og arbeidsplasser i nær- og lokalmiljøet. 
5. Få erfaring med å være fotgjengere i trafikken. 
6. Bli kjent med og opplever sitt eget nærmiljø 

gjennom lengere turer.  
7. Oppleve voksne som tilrettelegger for medvirkning 

og å være en ressurs for hverandre i hverdagen. 
8. Få kjennskap om ulike tradisjoner, språk og 

nasjonaliteter med utgangspunkt i barnehagen og 
en gryende kjennskap om at samene er Norges 
urbefolkning. 
 

 
 

1. Få erfaring med ulike familiesammensetninger og 
boforhold. 

2. Bli kjent med nærmiljøet, skole og SFO. 
3. Få forståelse av at alle er viktige for felleskapet. 
4. Bli kjent med samfunnsstrukturer og dets 

oppgaver. 
5. Videreutvikle erfaring med å ferdes i trafikken og få 

kjennskap til ulike typer kommunikasjonsmidler 
som tog, fly, buss osv. 

6. Bli kjent med og bruke sitt eget nærmiljø hvor 
lavvoen har en sentral plass til lek og aktiviteter. 

7. Erfare at egne initiativ og handlinger påvirker 
hverdagen.  

8. Utvikle forståelse for ulike tradisjoner, språk og 
nasjonaliteter i barnehagen og bli kjent med at 
samene er Norges urbefolkning. 

9. Få erfaring med lokal historie og tradisjoner. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÆRMILJØ OG SAMFUNN 


