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For å sikre at barnehagen legger til rette for at barn får progresjon i sin utvikling har vi 
utarbeidet en plan for arbeidet innenfor de 7 fagområdene i Rammeplanen.  
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Progresjonsplan 

For å sikre at barnehagen legger til rette for at barn kan få progresjon i sin utvikling har vi 
utarbeidet en plan for arbeidet innenfor de 7 fagområdene. Planen inneholder målsetninger 
for personalets arbeid på ulike modningstrinn for barna. Den inneholder også konkrete tiltak 
knyttet til arbeidet vi skal gjøre. Planen vil i hovedsak være lik fra år til år, men vil bli jevnlig 
redigert ut fra de erfaringer vi gjør oss underveis og endringer i styringsdokumenter.  

Kommunikasjon, språk og tekst 
Barnehagealderen er en avgjørende periode for språkutvikling og er derfor en viktig del av 
barnehagens innhold. Det å ha gode samtaler med barna og være en god lytter, er viktig for 
å utvikle barnas språk. Kulturoverføringer og barns kulturskaping er også knyttet til språk, 
tekst og kommunikasjon. I barnehagen brukes bøker, fortellinger, lek med bokstaver, dikt, 
rim, regler, vitser, gåter og sanger aktivt som viktige komponenter i språkstimuleringen. Det 
brukes ulike metodiske opplegg i den enkelte barnehage. Enhet for barnehage har også 
utarbeidet en egen språkplan. 

Mål for personalets arbeid:                                  Tiltak: 
Trinn 1  
• Vi er til stede der barn er, på gulvet.  

Vi tolker, lytter og ser barns 
signaler.  

• Vi ser, tolker og responderer på 
barns kroppsspråk. ”Se med det 
varme blikk.” 

• Vi kjenner betydningen av de ulike 
signalene barna gir.  Vi bekrefter, 
benevner og gjentar ord riktig. 

• Vi har fokus på ulike situasjoner, 
barn kjenner seg igjen, vi setter ord 
på disse situasjonene. 

• Vi skaper et språkstimulerende miljø 
i alle hverdagssituasjoner, som 
påkledning måltid, bleieskift mm. 

• Vi er bevisst det fysiske miljøet og 
legger til rette for ”tumleleken” 

• Vi er delaktige i den begynnende 
rolleleken. 

• Vi introduserer enkle begreper som 
beskriver følelser. 

 
• Bruk av enkle rim, regler og sanger, 

med bevegelse med utgangspunkt i 
”det nære”. 

• Bruk av hånddukke. 
• Bruke snakkepakka. 
• Bruke korte setninger, få ord. 
• Bruke bilder og første bokstaven i 

eget navn og ordbildet av navnet i 
garderoben, stellerom og ellers i 
rom der barna er. 

• Alle barn har egen bok/»hus» med 
bilder av 
barnet/familien/barnehagen. Vi 
bruker denne aktivt i 
kommunikasjonen med barna. 

• Bildebøker 
• Stor grad av bruk av konkreter i 

fortellinger. 
• Språkkoffert. 

Trinn 2  
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• Vi viser interesse for det barna 
utrykker og formidler. 

• Vi knytter det muntlige og skriftlige 
språket sammen. 

• Vi legger til rette for lek med ord og 
fabulering. 

• Vi legger til rette for lek med lyder 
og bokstaver muntlig og skriftlig. 

• Vi synliggjør skriftspråket i det 
fysiske miljøet 

• Vi bruker tid på muntlig formidling 
av historier og fortelling. 

• Vi er bevisste på at barna har 
tilgjengelig språkstimulerende 
materiell. 

• Vi legger til rette for og deltar i 
rollelek med fokus på at barna lærer 
seg lekekoder. 

• Vi er gode samtalepartnere i 
hverdagssituasjoner. Bruke disse 
mulighetene til aktiv 
språkstimulering. Vi samtaler om 
det vi gjør, været, hva har vi gjort, 
hvem vi har lekt med.  Fokus på 
begreper som beskriver tid, sted og 
rom. 

• Vi bruker språket aktivt til å snakke 
om/kjenne igjen følelser og 
begreper knyttet til dette. 

• Bruke snakkepakka 
• Bruke begynnende tekstskaping  
• Vi setter tekst på tegninger 
• Oppmuntre barna til å skrive navnet 

selv. ”Herme-skrive” 
• Oppfordre til tegning og lekeskriving. 
• Rim, regler, sanger. Med mye innslag 

av ”nonsens” innhold og lek med 
språket. 

• Bruke bildebøker med noe tekst. 
• Bruke spill som stimulerer til lek med 

bokstaver og innlæring av begreper, 
preposisjoner. 

• Bruke muntlige fortellinger med 
innslag av konkreter og 
dramatisering. 

• Barna dramatiserer, synger og 
forteller. 

• Bruk av ordbilder på egne navn og 
enkelte konkreter. 

• Bruke humor i hverdagen, 
tullefortellinger og tullesanger 

Trinn 3 
• Vi er oppmerksomme på hvordan 

språket brukes til å konstruere lek, 
og deltar aktivt for å stimulere dette 
dersom det er nødvendig.  

• Være støttende og undrende 
sammen med barna i forhold til lek 
med bokstaver og lesing. 

• Vi gir skolestarterne ekstra 
utfordringer mht. Språkforståelse.  

• Vi legger til rette for mye samtale 
med et utvidet fokus på det 
mellommenneskelige. 

 
• Gi rom for rolleleken 
• Barna oppfordres til å skrive navnet 

sitt og gå på jakt etter bokstavlyder. 
• Lekeskriving, avskriving 
• Høytlesning, fortellinger, 

gjenfortellinger, dramatisering 
• Tekstskaping, fridikting 
• Vitser, gåter, rim 
• Videreutvikling av språkhumor 
• Leke lesing/medlesning 
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Kropp, bevegelse, mat og helse 
Barnehagealderen er den perioden barna lærer seg grunnleggende motoriske ferdigheter, 
kroppsbeherskelse, vaner, fysiske egenskaper og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og 
livskvalitet. Fagområdet gir grunnleggende erfaringer, ferdigheter, kunnskaper og holdninger 
gjennom sanseinntrykk og bevegelse. 
Det mest naturlige for barn er bevegelse, og barns kontakt med andre barn utspiller seg 
oftest med kroppslige signaler og aktiviteter. Barnehagen har faste tur-dager hvor de går ut 
av barnehagens lekeområde. Vi har nå naturavdelinger i begge barnehagene, her kan barna 
utfolde seg i naturens eget lekeapparat og bruke naturen som utgangspunkt for læring og 
kreativitet. Alle barnehagebarn i Oddeskogen og Hornnes barnehage er ute i løpet av en 
barnehagedag. Barnehagene legger også vekt på et sunt og variert kosthold.  
Mål for personalets arbeid:                                  Tiltak: 

Trinn 1 
• Vi legger til rette for å gi barna et 

godt grunnlag for grunnleggende 
motoriske ferdigheter.  

• Vi tilpasser det fysiske miljøet slik at 
det blir god plass til ”tumlelek” 

• Vi organiserer hverdagen slik at det 
blir en god veksling mellom aktivitet 
og ro.  

• Vi har fokus på sundt kosthold og 
serverer sunn mat med ulike 
smaksopplevelser i en hyggelig 
atmosfære. 

 

 
• Et fysisk miljø med god plass til 

utfoldelse, boltreplass 
• hopping fra små høyder, hermelek, titt-

lek.  
• Utelek, bevegelse i ulendt terreng, 

allsidige motoriske utfordringer.  
• Enkelte barn, sover ute. 
• Gode rutiner på stellerom med 

begynnende læring hvor barna ut fra 
hva de kan klare, deltar i stellet.  

• Selvstendighetstrening ift påkledning. 
• Meg-selv tema 
• Gode rammer ved måltid. Starte 

måltidet med bord vers. De voksne 
sitter ned og har samtalen med barna i 
fokus.  

• Turdager 
 

Trinn 2 
• Vi tilrettelegger for å styrke og 

utvikle motoriske ferdigheter slik at 
barna får en positiv selvoppfatning 
gjennom egen mestring 

• Vi bruker barnehagens rom og 
uteområde 

• Vi gjennomfører en tur-dag i uken 
• Vi har fokus på å gi alle samme 

utfordringer uavhengig av kjønn.  

 
• Bruke grovmotoriske rom (Gjelder 

Oddeskogen) 
• Turer i nærmiljøet. 
• Legge til rette for motorisk utfordrende 

aktiviteter på uteområdet.  
• Finmotorisk trening: Tegning, klipping, 

hjelpe til på kjøkken med kutting, baking 
osv.  

• Tur dager, og utetid hver dag. 
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• Vi verdsetter forskjelligheter 
• Vi har fokus på et hyggelig måltid 

med fokus på sundt kosthold og 
mangfoldige smaksopplevelser.  

• Vi har fokus på hygiene og 
renslighet.  

• Vi legger til rette for 
selvstendighetstrening mht. 
Dobesøk, håndvask og av og 
påkledning. 

 

• Stimulere til rollelek ute. 
• Håndvask, toalett trening. 
• Snakke om virus/bakterier. 
• Måltid med gode rammer. Vi starter 

med bord vers, spiser sammen, voksne 
som sitter og spiser sammen med 
barna, sender maten til hverandre, 
prate sammen.  

• Alle smaker på maten, men dersom de 
ikke vil ha det kan de få 
knekkebrød/annet. Vi har fokus på at 
maten er god – ikke på de som ikke liker 
den. 

• Selvstendighetstrening ift påkledning. 
 
 

Trinn 3  
• Vi tilrettelegger for å styrke og 

videreutvikle motoriske ferdigheter slik 
at barna får en positiv selvoppfatning 
gjennom egen mestring 

• Vi forventer at barna kler på og av seg 
selv og legger til rette for dette mht. 
garderobeutstyr og tidsbruk. 

 
 

 

 
• Lengre turer bort fra barnehagen 
• Barna får bruke verktøy, 

sag/øks/kniv i større grad enn 
tidligere 

• Spesiell fokus på finmotoriske 
øvelser, klipping, blyantgrep.  

• Balansering. 
• Klatring. 
• Ballek- kaste og ta i mot ball/fotball 
• Selvstendighetstrening ift 

påkledning. 
 
Kunst, kultur og kreativitet 
 
                                Barnehagen som lokal kulturbærer… 
 
Fagområdet omhandler kulturelle uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, dans og 
musikk, språk og litteratur, teater, film, arkitektur og design. Disse formidler kulturarven, og 
er for barn viktige redskaper for sansing, opplevelse, tenkning og kommunikasjon. Å være 
sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. 
Barnehagen har god kontakt med kulturenheten, som sammen med enhetsleder for kultur 
gir alle barnehagene jevnlig tilbud om kulturelle arrangementer. Barnehagene benytter seg 
også av tilbud fra rikskonsertene og den kulturelle bæremeisen.  
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Barn og voksne i barnehagene utgjør et mangfold av identiteter og erfaringsbakgrunner som 
bør gjenspeiles i et tilsvarende mangfold av kulturuttrykk. Barna lever i aktivt samspill med 
sine omgivelser og skaper egne erfaringer og erobrer ny innsikt i relasjon til andre 
mennesker. Det er i dette spenningsfeltet barnehagen har en viktig rolle som 
kulturformidler. Kultur binder sammen fortid og nåtid. Ved å få kjennskap til lokale 
tradisjoner og historiske steder i Evje og Hornnes, utvikler barn en tilhørighet og identitet til 
sitt nærmiljø. En slik forståelse vil også bidra til at barn lettere vil oppdage og anerkjenne 
andres kulturelle ståsted.  
Mål for personalets arbeid:                                  Tiltak: 

Trinn 1 
• Vi introduserer ulike 

formingsteknikker, med fokus på 
den taktile sansen 

• Fokus på prosessen og skaperglede, 
ikke på produktet 

• Bruke sang, dans, musikk, rytme i 
hverdagen 

• Voksne verdsetter barnekulturens 
egenverdi 

 

 
• Fingermaling, leire, ull 
• Spontansang 
• Sang 
• Rytmeinstrumenter 
• trampe, klappe 
• teateropplevelser 
• Hermelek, ta vare barnas initiativ 
• Lytting til musikk 

 

Trinn 2 
• Vi legger til rette for at barna får 

prøve ut ulike formingsteknikker. Vi 
møter barna der de er og prøver å 
utnytte deres interessefelt/fokus. 
Møte deres skaperglede. 

• Vi presenterer ulike kulturuttrykk for 
barna. 

• Vi ivaretar barnekulturen og lar den 
blomstre.  

• Vi tilrettelegger for at barna 
opplever gleden ved sang, musikk og 
bevegelse.  

 
 

 
• Barna får male, tegne/farge, klippe 

og lime, modellere, mm. 
• Stimulere til rollelek ved å 

dramatisere og la barna få 
teateropplevelser. 

• Besøke biblioteket, kirken, museer, 
konserter. 

• Invitere kulturskolen? til barnehagen 
• Bygge hytte, bruke alle krinker og 

kroker til lek 
• Voksne som tør slippe seg løs og 

som er igangsettere. 
• Voksne som gir barna rom og gehør. 
• Legge bruker sang i samling og 

spontant i hverdagsaktivitetene. 
• Si ja når barna tar initiativ til bruk av 

musikk. 
• Møte barna på deres musikkønsker. 

 
Trinn 3   
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• Vi gir barna trygge rammer slik at de tør 
uttrykke seg kreativt alene eller i liten 
gruppe. 

• Vi introduserer ulike kulturuttrykk for 
barna. 

• Vi utvider barnas horisont ved å dra på 
lengre turer både i og ut av 
nærområdet.  

 
 

 

• Voksne og barn forteller vitser og 
gåter.  

• Lage fortellinger, vitser og gåter 
sammen med barna. 

• Bruk av mer avanserte kreative 
teknikker. Slik som brodering, 
veving, snekring, fingerhekling, 
”spå” osv. 

• Tilrettelegge for mer langsiktige 
kreative prosjekter. 

• Delta på aktuelle 
teater/forestillinger 

• Oppfordre barna til å vise sitt 
”produkt” for andre, det være seg 
sang, dans, drama, kunstverk mm. 

• Vi arrangerer tur for skolestarterne 
der de får oppleve andre miljøer Eks. 
tur til Dyreparken, meieri, 
gårdsbesøk. 

 
 

 
Natur, miljø og teknologi 
Barnehagen bidrar til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, 
vær og årstider, likeså miljøvern og bærekraftig utvikling. Det er et mål å utvikle barnas glede 
til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. 
Barnehagene i har et bevisst forhold til kildesortering.  
Mål for personalets arbeid:                                  Tiltak: 

Trinn 1 
• Vi stimulerer til å bruke sansene og tar 

utgangspunkt i barns nysgjerrighet. 
• Vi opplever verden sammen med barna 
 

 
• Oppleve, erfare og få kjennskap til 

naturkreftene ved å være ute i all slags 
vær. 

• Sortere matsøppel, kaste papir 
• Legge til rette for erfaringslæring- Barna 

lærer om planter og dyr gjennom å se, 
ta på og lukte. 

• Fokus på teknikk i umiddelbar nærhet. – 
lysbryter, vannkran mm. 

• Vise bilder i album og på pc/i-pad 
sammen med barna 
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Trinn 2 
• Vi inkluderer friluftsaktiviteter og utelek 

i bhg hverdagsliv 
• Vi stimulerer til undring over naturens 

syklus 
• Vi har fokus på miljø. 
 
 

 
• Utedag, tur dager. 
• Naturopplevelser i alle årstider 
• Sortere søppel, plukke søppel 
• Vi snakker om hvorfor.. .Dramatisering 
• Erfaringslæring - utforske dyr og planter 

vi finner på vår vei. 
• Temperaturmåling 
• Vi har plansjer, oppslagsverk, utstyr til 

forskning tilgjengelig –  
• Lage «temarom». 
• Planting 
• Vi lar barna være delaktige i daglige 

gjøremål 
Trinn 3 
•  Vi gir erfaringer med og kunnskaper 

om dyr og vekster og deres 
gjensidige avhengighet og betydning 
for matproduksjon 

• Vi stimulerer til undring og spørsmål 
i forhold til teknikk og fysikk. (Årsak 
– virkning). 

 
 

 
• Samtaler om hvor ulik mat kommer 

fra og hvordan blir ting til? 
• Barna lærer mer om gjenbruk og 

resirkulering 
• Bruke turer 
• Legge til rette for 

forskning/eksperimentering på 
«temarom». 

 
 
Etikk, religion og filosofi 
Etikk, religion og filosofi former måter å oppfatte mennesker og verden på, og de preger 
våre verdier og holdninger. Barnehagene har et bevisst forhold til disse temaene. Det er 
viktig å gi rom for barns tanker om at Norge er et flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal 
reflektere og respektere det mangfold som representeres i barnegruppen, samtidig som den 
skal formidle verdier og tradisjoner fra den kristne kulturarven. Barnehagene har samarbeid 
med kirken både på Evje og på Hornnes om å delta i markering av jul.  
Oddeskogen og Hornnes som flerkulturell barnehage   
I Oddeskogen og Hornnes ønsker vi å ivareta det kulturelle mangfoldet i samfunnet. Å 
tilrettelegge for flerkulturelle barn er en naturlig del av barnehagens ordinære virksomhet. 
Den enkelte barnehage ønsker å gjenspeile det kulturelle, språklige og religiøse mangfoldet 
som er i barnegruppa. Vi tar utgangspunkt i det mangfoldet som omgir oss og lærer barna 
gjensidig respekt, forståelse og sameksistens. Vi har ulike kulturer, tradisjoner og språk som 
gjenspeiler seg i barnehagens planer og innhold. Foreldre og barn skal oppleve at de blir 
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møtt på en likeverdig og inkluderende måte, slik at de kan være stolt av sin identitet, 
tradisjon og kultur!  
 
Mål for personalets arbeid:                                  Tiltak: 

Trinn 1 
• Vi har kunnskaper og kompetanse om 

de ulike barnas religiøse/livssyn og 
kulturelle bakgrunn. 

• Vi er gode rollemodeller. 
• Vi hjelper barna å identifisere egne og 

andres følelser 
• Vi viser alternative handlingsmønstre 
• Vi har respekt for barnets identitet og 

personlighet.  
 
 

 
• Sikre god dialog med foreldre. Overføre 

kunnskap fra foreldre/foresatte til bhg 
• Markere kristne høytider (jul og 

påske)med konkreter 
• Markere andre merkedager i samarbeid 

med foreldre/foresatte til de barn som 
er i bhg til enhver tid. 

• Vi er på gulvet sammen med barna og 
være der med en gang noe skjer. 

• Barn blir kjent med egne 
følelsesmønster og viser det i 
hverdagen 

 
 

Trinn 2 
• Vi skaper tid og rom for samtale, 

skape et fysisk miljø som innbyr til 
samtale.  

• Vi hjelper barnet med å identifisere 
egne og andres følelser og handle 
etter dette. 

• Vi er støttespillere og aktive 
medhjelpere i konfliktløsning 

• Vi er tydelige voksne i forhold til 
samfunnets normer og regler, hva 
som er rett og galt. 

• Vi viser nulltoleranse for 
mobbing/utestengning 

 

 
• Fokus på barnesamtalen, undre seg 

over livet – fødsel liv, død, normer 
og verdier. 

• Tema i samlinger, bruk av voksne i 
rollespill 

• Erfare at egne valg og handlinger 
kan påvirke situasjoner. 

• Barnehagen har en 
gjennomarbeidet og bevisst 
verdiplattform som ligger til grunn 
for alt vi gjør. 

• Markere kristne høytider/andre 
kulturers merkedager. Bruke drama 
– filosofere mer over mysteriene. 

 
 

 
Nærmiljø og samfunn 
Barnehagen representerer et betydningsfullt møtested mellom det private og det offentlige 
rom, mellom familie og samfunn. De skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med 
nysgjerrighet og tillit. Barns medvirkning i barnehagehverdagen gir den første innsikt i og 
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erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Det er viktig at barnehagene gir kunnskap 
om og tilknytting til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og 
levesett. 
Evje og Hornnes kommune er opprinnelig et gammelt skog- og jordbrukssamfunn. Gruvedrift 
har også stått sentralt. Otra har vært og er en levende livsnerve. Evjemoen og militærleiren 
har også preget bygda. Vi har også mange spennende kulturhistoriske steder og minner. 
Dette skal gjenspeiles i det pedagogiske arbeidet i barnehagene. Barnehagene tar del i kulturen 
i nærmiljøet ved å bli kjent de ulike attraksjonene i bygda som bygdemuseer og elven Otra sin 
betydning for kommunens innbyggere opp igjennom tidene. Historielag og eldre mennesker er 
viktige bidragsytere til en levendegjøring av lokalhistorie. Barnehagene skal tilrettelegge for at slike 
møter mellom de ulike generasjonene finner sted. Avgjørende for at barn skal tilegne seg kunnskap 
om og kjennskap til kulturarven er at de må selv få delta i aktiviteter, ta i ting og være en del av 
hendelsene – ikke bare være tause tilhørere til en strøm av informasjon. Ved å forstå fortiden skapes 
også en ny erkjennelse av nåtid og fremtid. Her kan nye og spennende kulturuttrykk skapes.  

 
Mål for personalets arbeid:                                  Tiltak: 

Trinn 1 
• Vi lar barna få erfare at de har 

medbestemmelse på sin hverdag i 
barnehagen. 

• Vi er trygge medfarere når barna 
utvider sin horisont fra sin familie til 
barnehagen som et 
miniatyrsamfunn. Barna møter 
andre barn og voksne og lærer seg 
”spillereglene” i barnehagen og de 
skal få erfare at de betyr noe for 
felleskapet. 

• Vi lar barna etterhvert bli kjent med 
nærmiljøet rett utenfor porten. 

 

 
• Personalet er tilstedeværende og 

observerer barnas kroppsspråk og 
handler etter dette. 

• Tema barn og familie ”hvem er jeg 
og hvem er de andre?” 

• Øve på turtaking 
• Turer i skog og mark i området 

rundt barnehagen. 
 

 

Trinn 2 
• Introdusere barna for nærmiljøet. 
• La barna erfare at de har 

medbestemmelse på sin hverdag i 
barnehagen. 

 
 

 
• Besøke f.eks. politi, brannvesen, 

bibliotek, matbutikker, skolens 
område, turplassen, elva Otra, mm. 

• Presentere barna for flere valg. La 
dem også få erfare konsekvenser av 
de valgene de har gjort.  

• La dem erfare at de valg den ene 
gjør får konsekvenser for de andre. 
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Erfare at et flertall kan overprøve 
den enkeltes ønsker. 

• Bruke samtalen mer aktivt i 
medbestemmelsen. 

• Praktisere turtaking 
 
 

Trinn 3  
• Legge til rette for besøk på 

bedrifter/arbeidsplasser som har 
tilknyttet til barna i barnehagen 

• Presentere nasjonale og lokale 
styringsordninger og hva et 
demokrati er. 

 
 

 

 
• Introdusere konge, statsminister, 

ordfører og deres funksjon. 
• Besøke Evjemoen/ 

kommunestyresalen og snakke om 
hvordan lover blir laget og revidere 
egne ”lover” for Oddeskogen og 
Hornnes barnehage.  

• Arrangere møte mellom 
beslutningstakere og barna i 
barnehagen. 

 
 
Antall, rom og form 
Barnehagene gir barn matematisk kompetanse ved å legge til rette for utforskning 
og undring over tall, telling, samt utforsking av rom og form. Stimuleringen foregår 
gjennom lek, hverdagsaktiviteter og eksperimentering.  
Mål for personalets arbeid:                                  Tiltak: 

Trinn 1 
• Vi støtter opp om barnets begynnende 

matematiske utvikling med 
utgangspunkt i barnets interesser og 
uttrykksformer. 

• Vi tar utgangspunkt i barnet og dets 
opplevelse av seg selv i gruppa, i 
barnehagen og i den verden de til nå har 
fått erfare. 

• Vi er bevisst egen begrepsbruk og 
introduserer barna for stor-liten og 
enkle mengdeuttrykk 

 

 
• Lek med tall, introdusere 1-10. 
• Telle fingre, tær, barn i gruppa. 
• Knytte tellingen og begrepsbruken til 

kjente konkreter. 
• Telleleker 
• Lek med former, leke med puttekasser, 

puslespill. 
 
 

 

Trinn 2 
• Vi undrer oss og resonnerer sammen 

med barna om likheter, ulikheter, 
størrelser, antall og former. 

 
• Lek med former, tegner dem, benevner 

dem og bruker dem i hverdagslivet. 
• Måling, veiing, eksperiment.  
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• Vi støtter opp under barnas 
nysgjerrighet og utforskerglede. 

• Vi er bevisste barnas begynnende 
forståelse av sammenhengen mellom 
mengde, tall og tallsymbol. 

• Vi introduserer flere begreper knyttet til 
måling og mengde. 

• Vi er bevisste på å ha utfordrende 
lekemateriell tilgjengelig. 

• Vi bruker naturen aktivt til å undre oss 
sammen med barna i forhold til 
sammenhenger og ulikheter 

 

• Konstruksjonslek (Lego, naturmateriale, 
snekring mm.) 

• Spill med fokus på læring av tall og 
matematiske begreper. 

 
 
 

Trinn 3 
• Vi legger til rette for litt mer avansert 

eksperimentering med former, 
systemer, mønster, mengde. 

• Vi legger til rette for aktiviteter som 
styrker og videreutvikler barnas 
forståelse av sammenhengen mellom 
tall og mengde. 

 

 
• Introdusere det ”å legge til” og ”ta 

bort”. 
• Videreføring av tiltakene nevnt overfor 

 
 

 


