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Pædagogiske læreplan tema 3- Sprog 

Tema: Sprog 

Mål: 
Målsætning 
(Bekendtgørelsens mål jf. 
pædagogiske læreplaner i dagtilbud) 

1. ”Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem dagligdagens aktiviteter. 
2. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet, og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. 
3. Børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed for tegn, symboler, bogstaver og tal.  
4. Børn skal have adgang til forskellige kommunikationsmidler herunder Ipads og computer.” 

 
Børnemiljømål jf. lovgivning 
 

Overordnet mål: 
Loven kræver at børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres 
trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det er ligeledes et krav at alle dagtilbud skal arbejde med børnemiljø og 
integrere det i de pædagogiske læreplaner. 
Delmål: 

a) Vurder det fysiske, psykiske og æstetiske miljø i et børneperspektiv. 
b) Inddrager børnenes oplevelser af børnemiljøet afhængigt af børnenes alder og modenhed. 
c) Medtænke og vurdere børnemiljøet i relation til de pædagogiske mål, metoder og aktiviteter, som 

dagtilbud opstiller i forhold til børnenes læring. 
d) Dokumentere- mindst hvert 2.år-om børnemiljøet bidrager til opfyldelse af de opstillede mål inden 

for de temaer, der er nævnt. 
 

Kjellerup-Levrings mål: 
(Hvilke mål opsættes for læringen?) 

1. Børnene skal have mulighed for at bruge sproget i dagligdagens aktiviteter. 
2. Børnene skal gennem sproglig opmærksomhed have udvidet deres ordforråd og sprogforståelse. 
3. Børnene får kendskab til forskellig litteratur herunder rim, remser og sange. 
4. Børnene får kendskab til tegn, symboler, bogstaver og tal. 
5. Børnene lærer at være medieproducenter 
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Tegn (3 – 6 årige): 
(Hvordan kan læringen iagttages?) 
 

 Børnene bruger et sammenhængende og forståeligt sprog. 

 Børnene digter, fortæller, synger, rimer og leger med ord og lyd. 

 Børnene viser interesse for og glæde ved højtlæsning. 

 Børnene leger med og genkender forskellige tegn, symboler, bogstaver og tal. 

 Børnene laver film, billeder og forskellige digitale spil, der understøtter sproget. 

 Børnene anvender sproget som kommunikationsredskab i dagligdagens leg og aktiviteter  

 Børnene bruger sproget aktivt i kommunikation for at løse konflikter 

 Børnene bruger det nonverbale sprog og er tydlige kommunikerende 

 Børnene bruger sproget aktivt i samlinger og føler sig kompetent  

 

Tegn (0 – 3 årige) 
(Hvordan kan læringen iagttages?) 
Tilføjet 27.april 2017  

 Børnene synger, rimer og leger med ord og lyde  

 Børnene lytter, pludrer, besvarer med mimik og bruger fagter  

 Børnene viser interesse for sproget og er opmærksomme i kommunikationen omkring dem  

 Børnene imiterer andre børn og voksne  

 Børnene tager initiativ til at synge, få læst en bog m.v.  

 Børnene viser glæde ved højtlæsning, sang, dans, rytme og leg  

 Børnene bruger enkelte tegn som f.eks. STOP med hånden  

 Børnene genkender symboler  

 Børnene leger med APPS  
 

Arbejdsformer (inddelt i de tre 
læringsrum) 
(Hvilke metoder og arbejdsformer 
anvendes i læringen?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Læringsrum 1: (går foran) – voksne :  
er gode rollemodeller, der giver tid og nærvær så alle børn får ”taletid.” 
læser højt, lytter, giver svar og går i dialog med barnet 
bruger et anerkendende sprog 
Italesætter hverdagens oplevelser og aktiviteter. 
Læringsrum 2: (ved siden af) - voksne 
støtter børnene i at udvikle deres ordforråd og forståelsen for de begreber og regler, der gælder det talte 
sprog 
understøtter børnenes naturlige interesse for sprog og sammenhængen mellem tale og kropssprog  
Læringsrum 3: (bag ved) – voksne  
Observerer at børnene lytter og bruger deres sprog i samspil med andre.  
Iagttager at børnene selv løser konflikter og udtrykker deres følelser og behov 
Hører at børnene sætter ord og begreber på de ting, som de oplever i hverdagen 
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Rammefaktorer: 
Hvilke konkrete muligheder er der til 
stede, som kan anvendes i læringen?) 

7-kanter og handleplaner udarbejdes. 
Fokus på struktur og praksis, der muliggør et læringsmiljø, der fremmer børns sproglige udvikling. 
I børnehaven er der adgang til bøger, spil og Ipads. 
Samarbejde med forældre og andre fagfolk f.eks. talepædagog, tosprogsvejleder og sprogpædagog. 
Benytter nærmiljøet bl.a. Kjellerup bibliotek og deltage i bibliotekets aktiviteter f.eks. børnebio og bogstavjagt 
 

Børnenes og personalets 
forudsætninger: 
(Hvilke forudsætninger er der for 
læringen?) 

Alle børn og voksne deltager og udvikler sig ud fra de forudsætninger og kompetencer de har med sig. 
Voksne møder børnene, der hvor de befinder sig med fokus på udvikling. 
Voksne bruger deres individuelle pædagogiske viden, erfaring og kompetencer i samspillet med børnene og 
forældrene. 
 

Evaluering: Overordnet evalueres denne 7- kant på personaleweekend i november samt i forældrebestyrelsen. 
Derudover evalueres de enkelte handleplaner tilhørende temaet jf. den enkeltes institutionskultur. 
 

Dokumentation: Pædagoger  laver  LPér (mål og handleplan) for børn med særlige behov og disse evalueres. 
Pædagogerne udarbejder digitale sprogvurdering og handleplan for børn med særlige behov. 
Pædagogerne laver indstilling til tværfaglige aktører (talepædagog m.v). 
Dokumentation via DayCare, ophæng, billeder og andre produkter. 
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Handleplan:   

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til handleplanen indgår spørgsmål som:  

hvordan (hvilke aktiviteter) = institutionsniveau.  

hvornår (tidspunkt på året, hvilke uger), hvor (rum, sted) og hvem (målgruppe) = ”hus-niveau”  

1. Del Børnene skal have mulighed for at bruge sproget i dagligdagens aktiviteter 

Vi når målet ved at:  

 Samtale med børn om det vi gør i løbet af dagen – sproget er med til at danne en institutionskultur 

 Børn hjælper ved produktion af maden, borddækning  m.v.  og ved bordet er der dialog om maden (smag, duft, varer m.v.)  

 Bruge sproget som et inviterende redskab med fokus på venskab og fællesskab 

 Etablere små grupper (4 – 6 børn) – det kan være samling, motorikgrupper, legegrupper (voksenvalgte)  

 Støtte børns selvhjulpenhed via samtale i garderoben o g gerne med billeder af tøj  

 Anvende lokalområdets naturoplevelser  

 

2. Børnene skal gennem sproglig opmærksomhed have udvidet deres ordforråd og sprogforståelse 

Vi når målet ved at:  

 Voksne griber barnets fortælling – er aktiv lyttende 

 Voksne navngiver med korrekte betegnelser – f.eks. det er en kop  

 Børn inviteres til at sætte ord på deres ønsker - ”jeg vil gerne have vand” og den voksne gentager   

 Voksne guider børn med den rigtige sætning  

 Voksne præsenterer børn for mange forskellige begreber og ord  

 Alle børn i perioder af året deltager i dialogisk læsning og  

 At alle børn med særlig behov for støtte til sprogudvikling deltager  i  dialogisk læsning  

 At voksne anvender medier med fokus på at  udvide ordforrådet 

 

3. Børnene får kendskab til forskellig litteratur herunder rim, remser og sange 

Vi når målet ved at:  

 Voksne læser og synger for og med børnene og ved at børnene genfortæller  

 Voksne inddrager historier, rim og remser aktivt i legen  
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 Voksne anvender APP´s ,  bøger m.v til rim, remser, eventyr m.v.  

 Voksne tager børn med på biblioteket og viser hvor er bøgerne som vi kan låne  

 Arrangere musikforløb med andre aktører (biblioteket, Fabulateriet m.v.) 

 Der hver måned er ”Månedens rim og månedens sang” 

 Lave eventyr- og dukketeater, hvor børnene er aktører (en lille kuffert som kan anvendes til f.eks. samling)  

4. Børnene får kendskab til tegn, symboler, bogstaver og tal 

Vi når målet ved at:  

 At voksne bruger alfabetet systematisk f.eks. når børn skal på tur, vente på bussen,  

 At bogstaver og tal kan ses på billeder i lokalerne inden døre   

 At børn lærer at skrive eget navn – f.eks. på egne tegninger – og at voksne anerkender barnets ”legeskrivning”  

 At almindelige bogstaver (formskrift) anvendes og ikke blokbogstaver  

 Ved forskellige aktiviteter i dagligdagen: leg, samling, borddækning, hvor mange børn er der i dag,  

  

5. Børnene lærer at være medieproducenter 

Vi når målet ved at:  

 Børn har adgang til medier og disse gøres aktive sammen med børnene  

 Relevante APPS anvendes så børnene selv producerer (eventyr, billeder, film m.v.)  
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Procesbeskrivelse af Pædagogiske læreplanstemaer 2017 

Børnehus:   Medarbejdere:  

 

Periode:  

Pædagogiske overvejelser i forbindelse med planlægningen:  

Hvilke børn er med i gruppen, hvilken alder og evt. bemærkninger fra tidligere forløb:  

Hvilke delmål vil vi forfølge med denne gruppe og hvordan (aktiviteter, materialer og evt. lokale):  

Hvad er min/vores rolle i forløbet: 

 

 

 

Konkret beskrivelse af hvad der hændte 
Hvordan præsenterede jeg/vi aktiviteten: 
 
 
Hvordan var børnenes reaktioner, engagement og motivation: 
 
 
 
Hvordan fungerede gruppe:  
 
 
 
Hvad har undret mig/os: 
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Dokumentation 

Hvordan blev forløbet dokumenteret:  

 

 

Hvad var godt ved den valgte dokumentationsform:  

 

Hvilke reaktioner fra forældre – eks.: 

 

 

Evaluering 
Hvad var godt i forløbet (bl.a. læringsmiljø):  
 
Hvad skal der arbejdes videre med:  
 
Hvilke børn skal vi specielt være opmærksomme på: 
 
Hvordan var din/jeres rolle:  
 

 


