
Læringstema 

Sprog  

Sprog 0-3 år  

 

Sammenhæng: 

 

 Et varieret sprog og evnen til at bruge det i forskellige situationer er et vigtigt aspekt i 

hele den sociale kontekst.  

 Via de mange slags sprog – kropssprog, talesprog, billedsprog, skriftsprog, tegnsprog 

stimuleres barnets ordforråd og forståelse af begreber.  

 

 

Mål:  

 

 Barnet har mulighed for at udvikle deres sprog gennem hverdagens aktiviteter.  

 Barnet begynder at kunne skifte mellem at tale og lytte. 

 Barnet lærer at bruge sproget til problemløsning, samt til at indgå i sociale 

sammenhænge.  

 Barnet oplever igennem sproget at få viden om sin omverden.  

 Barnet lærer værdien af en god omgangstone.  

 Barnet lærer, at de kan kommunikere nuanceret med mimik, kropssprog og talesprog.  

 Barnet støttes i brugen af forskellige kommunikations midler.  

 

 

Tegn - Barnet:  

 

 Leger med sproget. 

 Udvikler sig alderssvarende sprogligt. 

 Efterspørger eller er nysgerrige omkring sprogudvikling. 

 Bruger sproget aktivt. 

 Kommunikerer og føler sig forstået. 

 Viser tegn på at kunne opfange kropssprog og dermed aflæse andres følelser og behov. 

 

 

Tiltag - Vi vil:  

 

 Skabe et inspirerende og kreativt sprogligt miljø.  

 Tilrettelægge de daglige aktiviteter for eksempel ved samling, måltider, inde og ude, så 

vi naturligt kan arbejde med rim, remser, sang mm.  

 Guide børnene i at sætte ord på handling og følelser, samt samtaler i børnehøjde.  

 Være bevidste om vores betydning som rollemodeller.  

 Bruge dialogisk læsning som pædagogisk værktøj.  

 



Læringstema 

Sprog 3-6 år  

 

Sammenhæng:  

 

 Et varieret sprog og evnen til at bruge det i forskellige situationer er et vigtigt aspekt i 

hele den sociale kontekst.  

 Via de mange slags sprog – kropssprog, talesprog, billedsprog, skriftsprog, tegnsprog 

stimuleres barnets ordforråd og forståelse af begreber.  

 

 

Mål:  

 

 Barnet har mulighed for at udvikle deres sprog gennem hverdagens aktiviteter. 

 Barnet lære at bruge sproget til problemløsning, samt til at indgå i sociale 

sammenhænge. 

 Barnet oplever igennem sproget at få viden om sin omverden. 

 Barnet lærer værdien af en god omgangstone. 

 Barnet støttes i at udvikle nysgerrighed for hele det skriftlige univers, fx symboler, 

bogstaver, tal m.m.  

 Barnet lærer, at de kan kommunikere nuanceret med mimik, kropssprog og talesprog. 

 Barnet støttes i brugen af forskellige kommunikations midler. 

 

 

Tegn - Barnet:  

 

 Bruger sproget til, at indgå i sociale sammenhænge.  

 Leger med sproget.  

 Udvikler sig sprogligt.  

 Bruger sproget til, at håndtere konflikter og sætte grænser.  

 Udviser nysgerrighed og interesse for bogstaver, tal, rim & remser m.m.  

 Kan opfange kropssprog og dermed aflæse andres følelser og behov.  

 

 

Tiltag - Vi vil:  

 

 Skabe et inspirerende og kreativt sprogligt miljø.  

 Tilrettelægge de daglige aktiviteter for eksempel ved samling, måltider, inde og ude, så 

vi naturligt kan arbejde med rim, remser, sang mm.  

 Guide børnene i at sætte ord på handling og følelser, samt samtaler i børnehøjde.  

 Være bevidste om vores betydning som rollemodeller.  

 Bruge dialogisk læsning som pædagogisk værktøj.  

 

 

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. 


