
Aktivitetstema 

Kulturelle udtryksformer og værdier  

Kulturelle udtryksformer og værdier 0-3 år  

 

Sammenhæng:  

 

 Det er igennem mødet med andre og det anderledes, at man forstår sit eget ståsted og 

genkender sin egen kulturelle ramme.  

 Som voksen kan man både være lærende og skabende af kulturer.  

 I mødet med det ukendte skabes mulighed for øget tolerance samt rummelighed over det, 

der er anderledes.  

 

 

Mål:  

 

 Barnet får et bredt kendskab til vores danske kultur.  

 Barnet får forståelse og erfaring af vores kultur gennem musik, litteratur, historier og 

traditioner.  

 Barnet møder voksne der selv er aktive kultur bærer.  

 Barnet får kendskab til kulturer fra andre lande.  

 Barnet har adgang til læring ved brug af moderne medier, herunder IT.  

 

 

Tegn -Barnet:  

 

 Øver sig i at rumme andre end sig selv.  

 Viser forståelse for at det er en del af fællesskabet.  

 Er kulturskabende både ude og inde.  

 Er skabende, nysgerrigt og eksperimenterer i de givne rammer.  

 Har adgang til at bruge digitale medier. 

 

 

Tiltag - Vi vil:  

 

 Lære barnet om de danske traditioner samt give dem kendskab til andres traditioner og 

værdier.  

 Tilbyde barnet sang, musik, teater og film.  

 I perioder gå i dybden med udvalgte temaer.  

 Sørge for at barnet har adgang til videns indhentning mm via it.  

  



Aktivitetstema 

Kulturelle udtryksformer og værdier 3-6 år  

 

Sammenhæng:  

 

 Det er igennem mødet med andre og det anderledes, at man forstår sit eget ståsted og 

genkender sin egen kulturelle ramme.  

 Som voksen kan man både være lærende og skabende af kulturer.  

 I mødet med det ukendte skabes mulighed for øget tolerance samt rummelighed over det, 

der er anderledes.  

 

 

Mål:  

 

 Barnet får et bredt kendskab til vores danske kultur.  

 Barnet får forståelse og erfaring af vores kultur gennem musik, litteratur, historier og 

traditioner.  

 Barnet møder voksne der selv er aktive kultur bærer.  

 Barnet får kendskab til kulturer fra andre lande.  

 Barnet har adgang til læring ved brug af moderne medier, herunder IT.  

 

 

Tegn - Barnet:  

 

 Har forståelse for forskellighed og kan rumme andre end sig selv.  

 Kan se sig selv som en del af et kulturelt fællesskab og kan se, at andre kan have en anden 

kultur.  

 Er kulturskabende både ude og inde.  

 Er skabende, nysgerrigt og eksperimenterer i de givne rammer.  

 Benytter it-værktøjer, som en naturlig del af sin dagligdag.  

 

 

Tiltag - Vi vil:  

 

 Lære barnet om de danske traditioner samt give dem kendskab til andres.  

 Tilbyde barnet sang, musik, teater og film.  

 I perioder gå i dybden med udvalgte temaer.  

 Sørge for, at barnet i socialt fællesskab har mulighed for ar være skabende på de digitale 

medier, og at barnet har mulighed for at indhente viden gennem digitale medier. 

 

 

Evaluering  

Iagttagelser, billeder, sparring med hinanden, IT, dagbøger, skriftlig dokumentation herunder 

SMTTE.  

 

 

Udsatte børn  

Vi skaber forskellige muligheder for udfoldelse og har øje for at skabe et inkluderende rum til de 

børn, som har svært ved at være med, ud fra de ressourcer og kompetencer de har. Vi vil 

udarbejde handleplaner for de børn, som i perioder i deres liv er udsatte i forhold til gruppen og 

forsøge at skabe et inkluderende miljø, så børnene kan føle sig som ligeværdige 


