
Progresjonsplan for arbeid med «Kroppen er min» for barnehagene i sone øst 

 
 

1-2år 3-4år 5-6år 
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Hverdag/rutinesituasjoner:  

 Benevner kroppsdeler.  
Eks. Her er foten din. Dette er halsen, 
munnen og nesa. 

 Setter ord på og anerkjenner følelser. 
Eks. «Nå ser jeg at du er lei deg. Jeg 
kan trøste deg.» «Oi, nå ble Per sinna, 
ser dere det på ansiktet og kroppen 
hans?» 

 Jobbe med å respektere andres 
grenser og sette grenser for seg selv. 
Eks. «Når du ikke vil leke den 
tøyseleken lenger, må du si stopp. 
Andreas ville ikke ha klem i dag. Det 
kan han bestemme selv om han vil 
eller ikke.» 

 
Aktiviteter: 

 Se på bilder av kroppen. Eks. «Hvor er 
halsen og magen?» 

 Se på bilder av barn som viser 
følelsesuttrykk. Eks. Steg for steg 
opplegget 

 Snakke om hva som er «lov» og ikke. Vi 
har lov til å bli sinna, men vi har ikke 
lov til å slå når vi er sinna. 

 

Hverdag/rutinesituasjoner: 

 Benevner kroppsdeler.  
Eks. Her er foten din. Dette er halsen, 
munnen og nesa. 

 Setter ord på og anerkjenner følelser. 
Eks. «Nå ser jeg at du er lei deg. Jeg kan 
trøste deg.» «Oi, nå ble Per sinna, ser 
dere det på ansiktet og kroppen hans?» 

 Jobbe med å respektere andres grenser 
og sette grenser for seg selv. Eks. «Når 
du ikke vil leke den tøyseleken lenger, 
må du si stopp. Andreas ville ikke ha 
klem i dag. Det kan han bestemme selv 
om han vil eller ikke.» 

 
Aktiviteter: 

 Tegne seg selv i full størrelse på papirrull. 

 Se på bilder/figurer av hvordan kroppen 
ser ut inni.  

 Lage skjelett av q-tips som limes på ark. 

 Se på hverandre. Hva er likt og hva er 
ulikt? 

 Samspillsregler. 
Hvordan er vi mot hverandre? 
Hva gjør vi hvis noen er lei seg?  
Hva kan jeg gjøre hvis jeg blir veldig sint? 
Hvordan kjennes det å være sint, redd, lei 
seg? 

 Opplegg med grønne og røde tanker 

Hverdag/rutinesituasjoner: 

 Setter ord på og anerkjenner følelser. 

Eks. «Nå ser jeg at du er lei deg. Jeg kan 
trøste deg.» «Oi, nå ble Per sinna, ser 
dere det på ansiktet og kroppen hans?» 

 Jobbe med å respektere andres grenser 

og sette grenser for seg selv. Eks. «Når 

du ikke vil leke den tøyseleken lenger, 

må du si stopp. Andreas ville ikke ha 

klem i dag. Det kan han bestemme selv 

om han vil eller ikke.» 

Aktiviteter: 

 Følger opplegget «Kroppen er min». 
Første samling handler om kropp og 
grenser. 1:4 
Setter navn på kroppsdeler. 
Gode og vonde berøringer. 
Å ta hensyn. Hva er greit å ikke? 
Følsomme steder på kroppen. 
(Animasjonsfilm Kroppen min eier jeg. 
Episode 2:5.) 
Om å berøre egen og andres kropp. 

 Tegne seg selv. 

 Den personlige sirkelen(intimsone), 
bruke en rockering til å visualisere. 
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Hverdag/rutinesituasjoner: 

 Hva kan barn bestemme og hva er det 
voksne må bestemme? 

 Følge opp «stopp regelen». Når andre 
barn sier stopp, må vi stoppe. Vi kan 
også si stopp til andre barn når vi ikke 
vil. 

 Gjenkjenne følelser, og snakke om hva 
man kan gjøre når man blir sint, lei seg, 
redd osv. 
 

Aktiviteter: 

 Jobbe med samspillsreglene. Hva kan vi 
gjøre og hva kan vi ikke gjøre? 

 Steg for steg opplegget 

 Jobbe med å gjenkjenne følelser, og 
snakke om hva vi kan gjøre når vi er 
sinte, lei oss osv. 

 
 
 

 

 
Hverdag/rutinesituasjoner: 

 Hva kan barn bestemme og hva er det 
voksne må bestemme? 

 Følge opp «stopp regelen». Når andre 
barn sier stopp, må vi stoppe. Vi kan 
også si stopp til andre barn når vi ikke 
vil. 

 Gjenkjenne følelser, og snakke om hva 
man kan gjøre når man blir sint, lei seg, 
redd osv. 
 

Aktiviteter: 

 Lage samspillsregler. Hva kan vi gjøre og 
hva kan vi ikke gjøre? Hvordan vil vi ha 
det hos oss? 

 Steg for steg opplegget 

 Jobbe med å gjenkjenne følelser, og 
snakke om hva vi kan gjøre når vi er sinte, 
lei oss osv. 

 «Kongen bestemmer» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hverdag/rutinesituasjoner: 

 Hva kan barn bestemme og hva er det 
voksne må bestemme? 

 Følge opp «stopp regelen». Når andre 
barn sier stopp, må vi stoppe. Vi kan 
også si stopp til andre barn når vi ikke 
vil. 

 Gjenkjenne følelser, og snakke om hva 
man kan gjøre når man blir sint, lei seg, 
redd osv. 

 
Aktiviteter: 

 Temasamling «Kroppen er min». 2:4 

 2. samling «Hvem bestemmer?» 
Barna skal forstå at de bestemmer over 
egen kropp og lære respekt for andres 
grenser. 
Animasjonsfilm som utg.punkt for 
samtale. «Kroppen min eier jeg» 
episode 2:5 
Hvem bestemmer? I landet, i 
barnehagen, hjemme, over deg, over 
kroppen din? 
Er det noe du ikke kan bestemme over 
kroppen din? Barnas forslag først, så 
supplerer/spør voksne etterpå. Vaske, 
medisin, tannpuss, osv. 
«Kroppen min eier jeg» episode 3:5 som 
utg.punkt for samtale 
Hva er lov/ikke lov og hvorfor? Barn 
foreslår, voksne supplerer. 
Lek: «Kongen bestemmer» 
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Hverdag/rutinesituasjoner: 

 Personalet leser barnas kroppsspråk og 
er obs på endringer i atferd. NB! Noter 
ned observasjoner av plutselige 
endring i atferd. Husk dato og navn på 
den som har observert. Lagres i låst 
arkivmappe. 

 Personalet tar barna på alvor og setter 
av tid og rom dersom barna begynner 
å fortelle noe som kan vekke 
bekymring. Evt. ta opp tråden i 
samtale med barnet i etterkant i en 
roligere og skjermet situasjon. 
 NB! Noter ned observasjoner av 
plutselige endring i atferd. Husk dato 
og navn på den som har observert. 
Lagres i låst arkivmappe. 

 
Aktivitet: 

 Samtalegrupper/samling(2-åringer). 
Hvem kan trøste deg, hjelpe deg når 
du trenger det? Tegne ansikter på 
fingrene til barnet. «Hjelpehånda», 
Barnet i midten, hjelperne på sidene. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hverdag/rutinesituasjoner: 

 Personalet leser barnas kroppsspråk og 
er obs på endringer i atferd.  
NB! Noter ned observasjoner av 
plutselige endring i atferd. Husk dato og 
navn på den som har observert. Lagres i 
låst arkivmappe. 

 Personalet tar barna på alvor og setter 
av tid og rom dersom barna begynner å 
fortelle noe som kan vekke bekymring. 
Evt. ta opp tråden i samtale med barnet 
i etterkant i en roligere og skjermet 
situasjon.  
NB! Noter ned observasjoner av 
plutselige endring i atferd. Husk dato og 
navn på den som har observert. Lagres i 
låst arkivmappe. 

 
Aktivitet: 

 Samtalegrupper/samling(2-åringer). 
Hvem kan trøste deg, hjelpe deg når du 
trenger det? Tegne ansikter på fingrene 
til barnet. «Hjelpehånda», Barnet i 
midten, hjelperne på sidene 

 Samtalegrupper/samling «gode og 
vonde hemmeligheter». Hva er en god 
hemmelighet, og hva kan være en vond 
hemmelighet? Hvordan kjennes det ut å 
ha en god hemmelighet i forhold til å ha 
en vond hemmelighet? 

Hverdag/rutinesituasjoner: 

 Personalet leser barnas kroppsspråk og 
er obs på endringer i atferd.  
NB! Noter ned observasjoner av 
plutselige endring i atferd. Husk dato og 
navn på den som har observert. Lagres i 
låst arkivmappe. 

 Personalet tar barna på alvor og setter 
av tid og rom dersom barna begynner å 
fortelle noe som kan vekke bekymring. 
Evt. ta opp tråden i samtale med barnet 
i etterkant i en roligere og skjermet 
situasjon.  
NB! Noter ned observasjoner av 
plutselige endring i atferd. Husk dato og 
navn på den som har observert. Lagres i 
låst arkivmappe. 

 
Aktivitet: 

 Temasamling 3:4 «kroppen er min». 
Hemmeligheter. 
Ta opp tråden fra forrige samling. 
Hva er gode hemmeligheter? 
Hva er vonde hemmeligheter? 
Hvordan kjennes det i kroppen å ha 
gode hemmeligheter, og hvordan 
kjennes det å ha vonde hemmeligheter? 
Har noen av dere noen vonde 
hemmeligheter? Gi evt. kort respons og 
følg opp etter samlinga drsom det 
kommer opp noe. 
Mix: Kan gode mennesker gjøre vonde 
handlinger? Kan noe som er en 
spennende og gøy hemmelighet i 
starten bli dumt eller vondt etter hvert? 
 



 Temasamling 4:4 «kroppen er min» 
Si det til noen! 
Ta opp tråden fra sist og snakk om gode 
og vonde hemmeligheter. Du har lov å 
si fra når noen gjør noe med kroppen 
din som du ikke vil, syns er ekkelt,flaut 
eller vondt. 
Hvis noen sier at du ikke må fortelle om 
de vonde hemmeligheten dine, så er 
ikke det sant. 
Hvem kan du fortelle vonde 
hemmeligheter til? Hvem kan trøste og 
hjelpe deg? «Hjelpehånden» Sette navn 
på trygghetspersoner.  
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Sanger: 
«Kroppen er min» 
Hode, skulder, kne og tå 
Tommelfinger 
Hendene på hodet 
Buggi buggi 
Ta tutta tei 
 
Bøker: 
Jeg er meg, min meg – Eli Rygg 
Sinna mann – Gro Dahle 
Snill – Gro Dahle 
Alle har en bakside – Anna Fiske 
Blekkspruten – Gro Dahle 
Krigen – Gro Dahle 
Håret til Emma – Gro Dahle 
Har du en hemmelighet? – Jennifer Moore-
Mallinos 
Hvem kan hjelpe Jesper – Justina Nyka/John 
Roald Pettersen 
 

Sanger: 
«Kroppen er min» 
Hode, skulder, kne og tå 
Tommelfinger 
Hendene på hodet 
Buggi buggi 
Ta tutta tei 
 
Bøker: 
Jeg er meg, min meg – Eli Rygg 
Sinna mann – Gro Dahle 
Snill – Gro Dahle 
Alle har en bakside – Anna Fiske 
Blekkspruten – Gro Dahle 
Krigen – Gro Dahle 
Håret til Emma – Gro Dahle 
Har du en hemmelighet? – Jennifer Moore-
Mallinos 
Hvem kan hjelpe Jesper – Justina Nyka/John 
Roald Pettersen 
 

Sanger: 
«Kroppen er min» 
Hode, skulder, kne og tå 
Tommelfinger 
Hendene på hodet 
Buggi buggi 
Ta tutta tei 
 
Bøker: 
Jeg er meg, min meg – Eli Rygg 
Sinna mann – Gro Dahle 
Snill – Gro Dahle 
Alle har en bakside – Anna Fiske 
Blekkspruten – Gro Dahle 
Krigen – Gro Dahle 
Håret til Emma – Gro Dahle 
Har du en hemmelighet? – Jennifer Moore-
Mallinos 
Hvem kan hjelpe Jesper – Justina Nyka/John 
Roald Pettersen 
 

 



 


