
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNHOLD I 5-ÅRSGRUPPENE I BARNEHAGENE I 

LILLEHAMMER. 
 

 

 

 

 

 

 

           

 
 

 

 

 

 



 

INNHOLD I 5-ÅRSGRUPPENE I BARNEHAGENE I LILLEHAMMER. 

 

Barnehagene har tradisjon for å ha et eget opplegg for den eldste aldersgruppen i barnehagen. 

De senere årene er det blitt mer fokus på innhold og kvalitet i barnehagen og dermed også 

innholdet i opplegget for førskolebarna: 

 

Stortingsmelding 41; Kvalitet i barnehagen sier bl.a. følgende: Rammeplan for barnehagen og 

læreplan for grunnskolen er utarbeidet med tanke på å skape sammenheng og progresjon i 

utdanningsløpet. Det betyr ikke at innholdet i barnehage og skole skal være sammenfallende, 

men at alle barn skal få et godt grunnlag for videre utvikling og læring. De grunnleggende 

ferdighetene i grunnskolen er: Å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å 

kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy. 

 

Veilederen «Fra eldst til yngst» sier bl.a.: 

Å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole er å legge til rette for et helhetlig 

opplæringsløp som ivaretar enkeltbarnets behov. Det handler både om at et barns 

læringspotensial ivaretas, støttes og utvikles på et tidlig tidspunkt, og at barnet får mulighet 

til å bygge videre på kunnskaper og erfaringer fra barnehagen i et videre skoleløp 

 

NOU 2010: 8 Med forskertrang og lekelyst sier bl.a.: 

Utvalget mener det er viktig at barnehagen forbereder barna godt til skolestart. Noe av det viktigste 

barna kan ha med seg til skolen er sosial kompetanse, handlingskompetanse, språklig kompetanse og 
lærelyst. 
 

De sentrale styringsdokumentene bekrefter viktigheten av å ha et eget opplegg for de eldste 

barna i barnehagen. I Lillehammer mottar skoler barn fra flere barnehager. Dette fører til at 

barna som begynner i samme klasse kan ha svært forskjellig utgangspunkt. Med bakgrunn i 

dette ønsket vi å utarbeide retningslinjer for innholdet i deler av opplegget for de eldste barna 

i barnehagen. 

Lillehammer kommune har vedtatt retningslinjene «Trygg skolestart» som legger føringer for 

overgangen mellom barnehage og skole.  

 

Ved overgang til skole er det viktig at barna innehar sosiale ferdigheter og er selvstendige i 

garderoben, ved dogåing, spising, og kunne ta imot beskjeder. 

 

Personalet i barnehagene må skape nysgjerrighet og en positiv holdning til tall og bokstaver, 

legge til rette for praktisk arbeid og oppgaver. De må ha kunnskap om progresjon og gjøre 

barna kjent med begreper til ulike emner og aktiviteter. 

 

Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold sier bl.a.: 

 

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med 

utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter 

 

 

 

 

 

 
Alle bilder: Steinrøysa og Nybu barnehager 



Lytte til lyder og rytme i språket 

Innhold  Aktivitet  Begrunnelse 

 
 Lyder 

 

 

 

 

 

 

Lytteleker, hva er det som 

lager denne lyden ? 

- ”Lydeventyr” ut fra noen 

eller flere av lydene vi har i 

alfabetet. 

-Lydlotto i ulike varianter 

- Første og siste lyd i ord 

- Telle antall lyder, bokstaver 

i navnet 

 

- Hvilket navn begynner på 

lyden …… 

 

I lek med bokstaver må den 

voksne fokusere på at 

bokstavene har både navn og 

lyd 

 

 

Erfaring med å lytte til lyd og 

skille lyder fra hverandre er 

viktig med tanke på senere 

lese – og skriveopplæring. 

 

 

 

 

  

Rytme / stavelser 

 

 

 

 

 

 

Jobbe med rim og regler 

Bruke kjente sanger og 

regler, gjerne med gode 

enderim 

- Lage små rimeventyr med 

bilder / kort eller konkreter 

- Rimlotto 

- Klapping av stavelser i 

navnet sitt eller andre ord 

- Å bli oppmerksom på 

språkets formside uavhengig 

av innhold/betydning. 

 

 

                  



Bli kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m. 

Innhold Aktivitet Begrunnelse 
Bli lest/fortalt for 

 

 

Bøker/eventyr, gjerne med 

bruk av konkreter i tillegg, ha 

bøker lett tilgjengelig  

Øke ordforråd, begreper, 

bevissthet, skape leseglede 

 

 
Få muligheten til å uttrykke 

seg muntlig 
 

 

 

Gjennom avsatt tid, f.eks 

filosofisamtaler/ 

barnesamtaler og i 

"hverdagssituasjoner" som i 

garderoben, ved matbordet 

ol. 

Øke bevisstheten rundt språk 

 

Lytte til andre og kunne 

formidle et budskap 

Ha språkmateriale lett 

tilgjengelig 
 

Bilder med bokstaver, 

skriftlige dokumentasjoner 

på veggene, blyanter/ark, 

språkspill, rimebilder og 

lignende 

Skriving og lekeskriving 

Stimulere til skriveglede og 

utforsking av skriftspråket. 

 

 

 

 

              
 

 

 

 



Bli kjent med bokstaver 

Innhold Aktivitet Begrunnelse 
 «Navnet mitt» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Henge opp/lime navnet til 

barnet, evt. med foto av 

barnet 

 

Lage oppgaver der barna må 

lete og finne sitt eget navn. 

 

 

Der det er naturlig - på 

tegninger, på julegaver, på 

avkrysningslister, evnt 

begynne å gjenkjenne/skrive 

andre bokstaver 

Lære å kjenne igjen navnet, 

«dette er mitt /min plass» 

 

 

 

 

 

Kjenne igjen navnet sitt når 

det står skrevet, dele det opp 

og sette det sammen igjen 

 

Det er ønskelig at barnet 

kan skrive navnet sitt ved 

skolestart. 

Tekstskaping 

 

 

 

 

 

Skrive etter, skrive over, 

lekeskrive, skrive 

- ”lage handlelister” i 

butikklek 

- ”skrive” ned bestillinger i 

restaurantlek 

Kreativ skriving (lage 

eventyr, fortellinger, den 

voksne skriver, barnet 

forteller) 

Barna skal oppleve at når noe 

står skrevet betyr det noe. 

 

 

 

Stimulere til skrivelyst 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 

 



Bli kjent med tall og former 

Innhold Aktivitet  Begrunnelse 
Former og figurer 

 

 

 

 

 

 

Lage oppgaver der barna skal 

kjenne igjen enkle, 

gometriske former; 

rektangel, kvadrat, trekant og 

sirkel. 

-Gå på «formjakt», inne og 

ute 

- Lage formene selv ved 

hjelp av f.eks fyrstikker, 

pinner, piperensere, tråd, 

erter, tannpirkere, seg selv 

osv 

 

Øke bevisstheten rundt 

former og figurer og å kunne 

bruke begrepene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telling - antall – mengde   

 

 

 

 

 

 

 
Lære begreper 
 

 

Telle/kategorisere/sortere i 

hverdagen 

Ha tilgjengelig utstyr som 

kan telles/sorteres, legge 

sammen/trekke fra - i 

naturlige sammenhenger, 

begynne å erfare det skrevne 

tallet 

Oppgaver/aktiviteter hvor 

man møter begreper som: 

stor/ liten, høy/ lav, 

bak/foran, rekkefølge osv. 

Kjenne på ulike materialer, 

hva er lett, hva er tungt 

Måling av vann, baking, 

matlaging 

Å kunne telle/se/sortere/ 

kjenne igjen mengder og tall 

 

Erfare at en mengde kan 

symboliseres ved 

tall/prikker/streker 

  

 

Å forstå og utføre oppgaver / 

handlinger der begreper er 

viktige for å forstå 

dagligdagse situasjoner 

 

 

 

 

                   



IKT 

Oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, læring, 

kommunikasjon og innhenting av kunnskap 

Innhold Aktivitet  Begrunnelse 
Bruke digitale 

hjelpemidler som 

pedagogisk verktøy 

 

 

 

 

Bli kjent med og prøve ut ulike 

verktøy som fotoapparat, pc, 

skriver, scanner, tegnebrett, 

prosjektor ol.  

- Lekeskriv i Word 

- Tegne i Paint 

- Fotografere, legge inn og 

redigere bilder 

- Innhente informasjon 

(jfr, IKT-plan) 

 

Lære og bruke ulike 

digitale verktøy. 

 
Disse verktøyene bør 

brukes på lik linje med 

andre pedagogiske 

hjelpemidler i 

barnehagen 
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