
FAGOMRÅDENE 

 

 

 

 

 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 

For 1-3-

åringene 

vektlegges 

Kommunikasjon gjennom blikk, mimikk, enkle ord 

og setninger. 

Snakke om det som er kjent, nært og synlig. 

Sette ord på det vi gjør og det barna uttrykker 

verbalt og non-verbalt. 

Bevegelsessanger, rim og regler. 

Utforske pekebøker og billedbøker. 

Se sammenheng mellom ord og bilde. 

Bygge videre på det barna uttrykker (voksne). 

For 2-3-

åringene 

vektlegges i 

tillegg 

Videreutvikle begrepsforståelsen. 

Lyttetrening - knytte lyd og ting. 

Gjenkjenne egen forbokstav. 

Lese enkle billedbøker. 

Sette ord på følelser (voksne). 

Spille spill - øve på turtaking og lære enkle regler. 

Begynnende rollelek. 

For 3-6- 

åringene 

vektlegges 

 

Utvikle samtalen og fortellergleden. 

Prøve å sette ord på følelser. 

Bli bevisst på å bruke språk i konflikter. 

Utvikle samspill med jevnaldrende. 

Stimulere språk gjennom spill. 

Gjenkjenne egne og andres bokstaver og navn. 

Videreutvikle rolleken. 

Lese billedbøker. 

For 4-6-

åringene 

vektlegges 

i tillegg 

Utvikle variasjoner innenfor språket. 

Se sammenheng mellom tale- og skriftsspråk. 

Rime og dikte, dramatisere eventyr. 

Lese bøker. Gjenfortelle fra bøker, eventyr og fortellinger. 

Snakke om og sette ord på følelser. 

Rollelek med fokus på lekekoder. 

Tegning og lekeskriving. 

Å gjenkjenne bokstaver og helord. 

Ulike musikksjangere. 

Spesielt for 

5-6-

åringene 

Øve på å skrive navnet sitt. 

Lage egne fortellinger som skrives ned. 

Språkgruppe med begrepslæring og språkleker. 

Vitser og gåter. 

 

Fagområdene gjenspeiler områder av interesse og egenverdi for barn i 

barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Målene 

som beskrives innenfor hver fagområde oppnås gjennom opplevelser og erfaringer og 

voksenrollen er tildelt stor betydning. Fagområdene skal ses i sammenheng og være 

en gjennomgående del av barnehagens innhold, og flere områder vil ofte være 

representert samtidig både i forbindelse med prosjekter og i hverdagsaktiviteter.  De 

ulike aktivitene tilpasses barnas alder og modningnivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«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 som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag.[..] Barna skal utvikle 

kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom undring, utforsking og 

skapende aktiviteter.» (Rammeplanen, 2017, s. 47) 

 

Barna i Brensmork barnehage presenteres for og får 

erfaring med følgende: 

 

Sanger, rim og regler - gir sanseinntrykk, og stimulerer til å utforske 

språkets form og er en «snarvei inn i språket». 

Lek og tøysing med ord - bidrar til språklig bevissthet. 

Rytme- og musikkinstrumenter - rytme binder språk og musikk 

sammen 

Lytteleker - bidrar til språklig bevissthet og skaper bevissthet om 

språkets lydside.  

Fortellinger og eventyr med bruk av ulike virkemidler – er positivt for 

både ordforråd og fortellerkompetanse. 

Ulike begreper – god begrepsforståelse bidrar til økt språkforståelse og 

til at barnet kan uttrykke seg mer presist. 

Bøker og boklesing – inspirerer til språkutviklende samtaler og bidrar til 

å øke ordforråd. 

Bokstaver og tallsymbol – stimulerer skriftspråket. 

Spill og språkleker – utvider ordforråd og er et fora for samtale. 

Samtaler – lærer turtakingssignaler, utvider ordforråd og gir 

samtalekompetanse. 

Lese- og skriveaktiviteter - viser nytteverdien av skriftspråket, vekke 

rnysgjerrighet for, og gir erfaring med skriftspråk. 

 

 



KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

              
        

For 1-3-

åringene 

vektlegges 

 God plass til tumlelek. 

 Aldersinndelte grupper med fokus på sang og 

bevegelse. 

 Å snakke om kropp og kroppsdeler. 

 Utelek. 

 Å smake på forskjellig mat. 

 Å spise selv. 

 Gode rutiner for soving/hvile. 

For 2-3-

åringene 

vektlegges i 

tillegg 

Aldersinndelte grupper der vi går tur til skogen og har 

fokus på å gå selv og bruke kroppen aktivt. 

 Å legge til rette for kroppslige utfordringer og mestring. 

 Å pusle puslespill, tegne, perle, forme, leire. 

 Å oppmuntre til å prøve å smøre mat selv. 

 Bevisstgjøring av og kjennskap til kroppsdeler. 

 Gode rutiner for håndvask. 

 Å oppmuntre til potte/dotrening. 

For 3-6- 

åringene 

vektlegges 

 Å videreutvikle kroppsbeherskelse og mestring. 

 Aldersinndelt gruppe med fokus på kropp og 

bevegelse. 

 Utelek. 

 Tegne, perle, klippe. 

 Delta i tilberedning av måltider. 

 Oppfordre barna til å prøve nye smaker. 

 Oppmuntre til å smøre selv. 

 Gode vaner for håndvask. 

 Oppmuntre til å gå på do. 

 Øve på å kle på og av seg selv. 

 Sette ord på følelser. 

For 4-6-

åringene 

vektlegges i 

tillegg 

 Utfordre egne kroppslige grenser. 

 Selvstendighet under måltid. 

 Å få kjennskap til sunn og usunn mat. 

 Oppmuntre til å klare seg selv. 

 Menneskekroppen - likheter og forskjeller, grenser. 

Spesielt for 

5-6-åringene 

 Aldersinndelt gruppe med fokus på selvstendighet. 

 

Barna i Brensmork barnehage presenteres for og får 

erfaring med følgende: 

 

Variert fysisk aktivitet både ute og inne – utvikler fin- og grovmotoriske 

ferdigheter, gir mulighet for kroppslige utfordringer. 

Uteliv til ulike årstider – utvikler glede over å være ute i allslags vær. 

Fast turdag i nærmiljø – barna blir kjent med naturen i nærområdet, og 

får erfaring med variert terreng. 

Finmotoriske aktiviteter – trener presisjon og koordinasjon. 

Musikk, dans bevegelse – utvikler glede over å bruke kroppen – og 

barna får uttrykke seg gjennom musikk. 

Menneskekroppen – bidrar til  forståelse og respekt for egen og andres 

kropp. 

Variert og sunt kosthold – ulike smaker – bidrar til å utvikle gode 

matvaner og holdninger til mat. 

Gode rutiner for hygiene & soving/hvile – bidrar til å utvikle gode vaner 

og holdninger. 

Mestring- og selvstendighetstrening – styrker mestrings- og selvfølelse. 

 

Kroppslige utfordringer og 

mestring 



 

KUNST, KULTUR  OG KREATIVITET 

 

 

 

 

 

 

 

 

For 1-3-

åringene 

vektlegges 

 Å lytte og bevege oss til musikk. 

 Å skape rom for kropp og bevegelse. 

 Enkle eventyr og fortellinger - bruke bordteater. 

 Tilgjengelige billedbøker, pekebøker og bilder. 

 Å male med ulike farger. 

 Å leke med sand og snø. 

For 2-3-

åringene 

vektlegges i 

tillegg 

Å uttrykke seg gjennom dramatisk lek. 

Tilgjengelig utkledningstøy. 

   Forming med ulike teknikker.  

For 3-6- 

åringene 

vektlegges 

 Å synge sanger , bruke musikk og dans.  

 Å uttrykke seg gjennom dramatisk lek. 

 Å lese eventyr og å delta i dramatisering av 

eventyr o.l. enten selv eller med figurer. 

 Forming med ulike materialer og teknikker. 

 Farger og former i i ulike aktiviteter og lek. 

For 4-6-

åringene 

vektlegges 

i tillegg 

 Bli kjent medl ulike sjangere innenfor tekst, sang og musikk. 

 Å bli kjent med kunst. 

 Å lage egne fortellinger. 

 Å  opptre med sang, dans eller drama. 

 Å delta i sangleker og regelleker. 

Kultur i nærmiljøet. 

Barna i Brensmork barnehage presenteres for og får 

erfaring med følgende: 

 

Sang, musikk og musikkinstrumenter - gir barna mulighet til å nyte 

estetiske inntrykk og til selv å uttrykke seg estetisk. 

Dramatisering – motiverer barna til å uttrykke seg gjennom skapende 

virksomhet og inspirerer til lek. 

Ulike formingsaktiviteter – med variert materiale og verktøy motiveres 

barna til kreativ utfoldelse. 

Eventyr, fortellinger, bøker og bilder – er kunst og kulturformidlende, 

bidrar til å bruke fantasien og danner felles utgangspunkt for lek og 

kreativitet. 

 

 

 

Bordteater                       Lek med naturmaterialer                   Kreativ utfoldelse med ulike materialer 



 

ANTALL, ROM OG FORM 

 

 

 

           

                     Arbeid med «Antall, rom og form» - tall og antall 

                               

      

 

For 1-3-

åringene 

vektlegges 

 Bevege seg rundt og orientere seg inne på 

avdelingen og ute på hele lekeplassen. 

 Sanger, rim og regler, egne tellesanger/regler. 

 Eventyr og fortellinger. 

 Konstruksjonsleker; duplo og togbane – bygge. 

 Bli kjent med former. 

 Introduksjon av ulike begreper. 

 Å bli presentert for telling og tallremsa. 

 Puslespill. 

 Lage former i sandkassa og i snøen. 

Være med å sortere leker når vi rydder. 

For 2-3-

åringene 

vektlegges 

i tillegg 

 Å gå på tur og orientere seg i nærmiljø. 

 Å bli kjent med plasseringsord - hvor noe befinner seg i 

forhold til noe annet. 

 Spille spill. 

 Presenteres for i-Pad. 

 Å lese bøker med tall og telling, størrelse og former. 

 Å presenteres for tid, ukedager, i går og i morgen o.l. 

For 3-6- 

åringene 

vektlegges 

i tillegg 

 Lese bøker med tall og telling, størrelse og former. 

 Å bruke plasseringsord. 

 Å bli godt kjent med tallremsa, parkopling. 

 Måling og sammenlikning. 

 Å gå på tur og orientere seg i nærmiljø, gjenkjenne. 

 Være med å dekke bord. 

 Mer avansert konstruksjonslek 

 Å tegne, klippe og lime i ulike farger, former og 

størrelser, perle former, lage mønster. 

 Å bli kjent med ulike begreper. 

 Å bli kjent med begreper for tid – ukedagene, 

etterpå, igår, imorgen, iovermorgen, forrige/neste.  

 Å få kjennskap til dagsrytmen. 

 Å spille spill og puslespill. 

Å få erfaring i å bruke i-Pad. 

For 4-6-

åringene 

vektlegges 

i tillegg 

 

 

Å øve på ulike begreper. 

Å se på ulike former og størrelser i naturen, og sortere 

sammenligne og kategorisere. 

Å øve på tallremsa til ti, parkopling (peketelling), antalls-

forståelse, elle, bli kjent med tallsymboler. 

Å gå tur og orientere seg i nærmiljø, øve retningssans, 

høyre-venstre. 

Barna i Brensmork barnehage presenteres for og får 

erfaring med følgende: 

 

Rom- og retningsforståelse – er knyttet til bevegelse og motorisk 

utvikling, og barna får øvelse i romlig orientering og greier å vurdere 

avstand, retning osv., de får kjennskap til ulike rombegrep og utvikler 

abstrakt resonnering 

Matematiske begreper– gjennom eventyr, sanger, rim og regler og 

begrepslæring får barna bl.a. kjennskap til telling og plasseringsord og 

ulike begreper som form, størrelse og antall                           

Tall og telling – gjennom å være bevisst egen begrepsbruk, spille spill 

og bruke eventyr, sanger o.l. bidrar vi til at barna får kjennskap til bl.a. 

telling, tallremsa og ulike tallbegreper. 

 
 
 
 
 
 

 



NÆRMILJØ OG SAMFUNN 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

        

For 1-3-

åringene 

vektlegges 

Å bli kjent i barnehagen og på lekeplassen. 

Å gå turer og oppleve skogen og andre 

nærområder. 

Å oppleve å bli sett og hørt, og møtt med 

anerkjennelse, og få lov til å ta valg ut ifra egne 

forutsetninger. 

Å oppleve å være et eget individ og en del av 

fellesskapet i samlingsstund bl.a. gjennom at alle 

gis oppmerksomhet, samtidig som alle må vente 

på tur og vi må lytte til hverandre. 

For 2-3-

åringene 

vektlegges 

i tillegg 

Å bli kjent i nærmiljøet; gå turer, kjøre buss og tog og 

oppleve steder som biblioteket, Eidsvollbygningen og 

Bygdetunet. 

Bidra til fellesskapet ved å hjelpe til å dele ut kluter etter mat 

og være med å rydde leker inne og ute. 

For 3-6- 

åringene 

vektlegges 

i tillegg 

Å bli kjent i nærmiljøet. 

Å bidra til fellesskapet ved å hjelpe til med å rydde 

opp etter seg, rydde leker inne og ute, være 

ordensbarn. 

Å styrke fellesskapet og individet i ulike grupper 

bl.a. gjennom å få komme med bidrag til innhold, 

få si noe, lytte og vente på tur. 

Å oppleve demokrati gjennom å være med å 

bestemme for fellesskapet, eks. regler. 

Få kjennskap til nasjonale minoriteter, andre 

kulturer og samfunn bl.a. i forb. med FN-dagen. 

Bli kjent med at samene er Norges urbefolkning. 

For 4-6-

åringene 

vektlegges 

i tillegg 

 

 

Å snakke om likestilling, likeverd og toleranse. 

Å presenteres for menneskerettighetene og 

Barnekonvensjonen. 

 

Barna i Brensmork barnehage presenteres for og får 

erfaring med følgende: 

 

Nærmiljøet – gjennom  turer bidrar barnehagen til at barna blir kjent med 

og får tilknytning til  lokalsamfunnet. 

Fellesskap – barna får oppleve at de alle er viktige for fellesskapet og får 

erfare at de er med og påvirker  barnehagehverdagen. 

Likestilling – gjennom å erfare at gutter og jenter er likestilte og 

likeverdige. 

Demokratiske prosesser – ved å ta del i avgjørelser å få være med å 

påvirke det som skjer i barnehagen. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Turer i nærmiljøet 



 NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI 

 
For 1-3-

åringene 

vektlegges 

 Uteliv i all slags vær - å oppleve årstidene. 

 Å utforske naturfenomener som snø, is, regn og 

vanndammer. 

 Leke med ting i naturen; vann, sand, steiner og pinner. 

 Besøk til nabogården og se på kuer og kalver. 

 Turer til skogen. 

 

For 2-3-

åringene 

vektlegges 

i tillegg 

 Å se etter dyrespor på tur til skogen. 

 Å følge med på maurtua gjennom hele året. 

 Å fange insekter og småkryp og se på dem med 

forstørrelsesglass. 

 Å så frø, vanne og se at det spirer. 

 Å samtale om årstider og vær. 

 Å oppmuntre til konstruksjonslek. 

 Å bruke i-Pad sammen med voksen. 

For 3-6- 

åringene 

vektlegges 

 Å snakke om været og årstiden. 

 Å oppleve naturen i de ulike årstidene. 

 Å eksperimentere med elementer som vann, is og 

snø. 

 Å lete etter dyrespor, ta bilde og se i bøker og finne ut 

hvilke dyr de tilhører. 

 Å fange insekter og småkryp og se på dem med 

forstørrelsesglass og finne ut hva de heter. 

 Turer i nærområdet, fokus på naturvett. 

 Å få kjennskap til ulike dyr som lever i Norge og 

hvilken nytte de har. 

 Å se på traktorer og se jorder som blir pløyd, gjødslet, 

sådd osv. 

 Å sortere søppel. 

 Å så frø og være med å vanne og se at det spirer. 

 Å samle naturmateriell og lage ting. 

 Konstruksjonslek. 

 I-pad. 

For 4-6-

åringene 

vektlegges 

i tillegg 

 

 

 Å eksperimentere med lyd, lys og skygge. 

 Begynnende bevisstgjøring av livssyklus: 

fødsel-liv-død. 

  

Barna i Brensmork barnehage presenteres for og får 

erfaring med følgende: 

 

Naturen og naturens mangfold -  utvikler glede og undring over det vi 

ser og opplever ute i naturen. 

Bærekraftig utvikling - bidrar til å gi barna forståelse for viktigheten av å 

ta vare på naturen og omgivelsene rundt oss. 

Årstidene og ulike værfenomener – gir erfaring og kunnskap om årets 

inndeling, og hva slags vær og lufttemperatur som kjennetegner de ulike 

årstidene samt hva som skjer i naturen.  

Fenomener i den fysiske verdenen – gjennom undring og 

eksperimentering får barna erfaring og kunnskap om ulike fenomener. 

Konstruksjonsleker og iPad – gir erfaring og kunnskap om ulike 

teknikker og løsninger og bidrar tl å utvikle skaperglede. 

 

 

 

 

 

             Hvor mange gummistrikker skal til for å 

sprekke en vannmelon? 



                               

  

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

          

 

 

 

 

  

                                                           Samarbeid 

 
 

For 1-3-

åringene 

vektlegges 

 Å oppmuntre til å trøste og hjelpe. 

 Å oppmuntre til sosialt samspill. 

 Å ta del i tradisjoner som er knyttet til høytidene jul og 

påske og andre religioner representert i gruppa. 

 Å samtale og undre oss over det vi opplever. 

Å få erfaring med hva som er akseptabel atferd. 

For 2-3-

åringene 

vektlegges 

i tillegg 

 Å få hjelp og veiledning i lek og samspill og 

konfliktsituasjoner. 

 Å øve på å være høflig og si ”kan jeg få”, ”takk for 

maten” osv.  

 Å øve på å vente på tur. 

Å gjøre ting sammen. 

For 3-6- 

åringene 

vektlegges 

 Fokus på vennskap og omtenksomhet. 

 Å få erfaring med hva som er akseptabel atferd 

gjennom grensesetting og veiledning. 

 Å få hjelp og veiledning i lek, samspill og 

konfliktsituasjoner. 

 Å øve på å være høflig, vente på tur, og være stille og 

lytte når andre snakker. 

 Å se på film og høre på fortellinger om ulike samfunn 

og kulturer - markere FN-dagen. 

 Å ta del i tradisjoner som er knyttet til høytidene jul og 

påske og få kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider 

i religioner og livssyn som er representert i gruppa. 

 Den gode samtalen. 

Snakke sammen om «Den gylne regel» (å behandle 

andre som du vil at andre skal behandle deg). 

For 4-6-

åringene 

vektlegges 

i tillegg 

 

 

 Å øve på å samarbeide og hjelpe hverandre. 

Å øve på å ta ansvar for egne handlinger. 

Barna i Brensmork barnehage presenteres for og får 

erfaring med følgende: 

 

Sosiale samspill – gir viktig erfaring om samhandling og bidrar til å 

utvikle kommunikative ferdigheter. 

Anerkjennende og lyttende voksne – bidrar til å utvikle god selvfølelse 

og respekt for hverandre og ulikheter, og voksne er rollemodeller. 

Grunnleggende verdier og holdninger – bidrar i utviklingen av sosial 

kompetanse. 

Tradisjoner og høytider – får kjennskap til ulike høytider og tradisjoner  

Ulike kulturer – får kjennskap til ulike kulturer og religioner som er 

representert i barnegruppa. 

Samtaler – gir inspirasjon til undring og nysgjerrighet til alt rundt oss. 

 

 
 
 
 
 
 

 


