
Læreplanstema: Sprog 
 

 

Definition: 
 
 

I praksis gør vi det ved at: Vores mål er: 

• Barnet får komplet og 
nuanceret sprog: 
- Nye ord og 

betydningen af 
dem 

- Sætninger – 
konstruktion 

- Tydelig udtale 
- Sprogforståelse 

 
- Højtlæsning, viden om de 

enkelte ord, synonymer 
- Sange, rim, remser 
- ”tvinge” dem til at 

konstruere sætninger 
- Vi bruger selv ord for alt , 

vi gør 
- Bruger også komplicerede 

ord – ikke ”børnesprog”  
- Skabe fælles 

opmærksomhed om emner 

• Barnet leger 
med sproget – 
nye rim og 
remser, sange, 
digter historier 

• Mariehøns: kan 
forstå en kort 
og præcis 
besked fx 
”hæng tasken 
på plads. 

• Fasaner: forstå 
2-3 beskeder 
(handlinger)  

• Rådyr: forstå 
og udføre 
sværere 
beskeder med 
nuanceret 
sprog 

• Barnet får 
refleksionsevne: 

• Børnene 
reflekterer over 
spørgsmål i 
projekter svarende 
til alder 

• Handler på det der 
er sagt 

 

• Spørge ind til deres opfattelse  

• Bede dem gentage 

• Tale ud fra de tegninger de 
laver.  

• Børnene 
genfortæller 
det de oplever 
– til både børn 
og voksne 

• Børnene stiller 
spørgsmål, er 
nysgerrige, 
indgår i dialog.  

• Barnet får kognitive 
og analytiske 
kompetencer 

- Tænker løsninger  
- Forstår 

konsekvenser 
alderssvarende 

- Tolker sproget 
rigtigt ud fra tale, 
mimik, krop mv.  

 
- Tale tydeligt, tydeligt 

kropssprog og mimik 
- Være foregangsmennesker, 

guide dem videre til løsninger  
- Guide dem til at tale sammen 
- Spørge ind til situationen.  

• At børnene ud 
fra guidning 
selv kan løse 
konflikter  

• At børnene selv 
ser løsninger 
på udfordringer 

• At børnene 
henvender sig 
til de voksne 



hvis de ikke 
selv kan klare 
situationen. 

• Barnet mestrer 
krops-, tale-, skrift- 
og billedsprog 

• Vise med krop, hvad 
de føler – svarende til 
det de siger 

• Aflæse mimik og 
kropssprog 

• Tale med god udtale 

• Bruge ordene, godt 
ordforråd 

• Kan italesætte 
handling på billeder 

• Begyndende skrift, 
kendskab til 
bogstaver, tal.  

 
 

• Bruger kort med mimik og 
følelser 

• Synliggøre alfabet, tal mv 
omkring i børnehaven 

• Rim og remser med bogstaver 

• Voksne taler tydeligt, 
gentager det, børnene siger 

• Masser af tale og læsning 

• Billedbøger – de sætter ord 
på  

• At børnene er 
klar til at 
modtage 
”undervisning” 
i førskole SFO. 
Kan skrive eget 
navn, kende 
fulde navn og 
adresse. 

• At de kan føle 
og vise empati 

• At børnene 
sætter ord på 
sine følelser, 
når de er kede 
af det 

• At de kan sætte 
ord på, hvad 
andre føler ud 
fra mimik fx via 
billeder.  

• Kommunikation og 
interaktion:  

- Bruge sproget til at 
udtrykke følelse og 
ønsker = afsende 

- Modtage beskeder 
sprogligt 

- Bruge sproget til at 
påvirke andre 

- Forstå spilleregler for 
kommunikation 

- Forstå hvordan 
sproget påvirker 
andre 

- Bede dem vente på tur til at 
tale 

- Italesætte hvordan ord kan 
skade 

- Animere dem til at sætte ord 
på følelser og ønsker  

- Når voksne afsender: tilpasse 
til barnets niveau 

- Voksne husker også at vente 
og ikke afbryde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• At børnene kan 
udtrykke og 
formulere det, 
de vil og ikke 
vil.  

• At de kan indgå 
i dialog med 
voksne/børn på 
aldersvarende 
niveau. 

• At de kan sætte 
ord på deres 
følelser, 
alderssvarende.  

• .     

 

 

  



Evaluering: 
1. Dialoghjul som udgangspunkt for samtaler med forældre. 

2. Dialoger med kolleger. 

3. SMITTE model på projekter med sprog som tema. 

4. Børnemiljøvurdering. 

5. Sprogvurdering af alle børn og evt. samarbejde med høre/tale konsulent.  

6. For børn med store udfordringer anvendes materialet TRAS 

 

Sprog i forhold til vores værdier:  
 

FANTASI: Bruger sproget i rollelege, fantasier, historier, fantasilege i fællesskab som fx dinosaurer. 

ÅBENHED: At børnene har en stemme – de tør sige noget, de fortæller ting. Vi hilser og taler til andre vi 

møder. En accept af alle børn uanset udfordringer. Vi møder børnene åbent, når de fortæller. 

UDVIKLING: Børnene kan formulere deres ønsker og dermed påvirke udviklingen. Børnehavens udvikling og 

læring påvirker børnenes sprog. Samarbejder med fagpersoner. Udvikler vores arbejde med sproget via 

kurser og det faglige samarbejde.  

NÆRVÆR: Vi hjælper børnene med at sætte ord på behov, at de har lyst til at fortælle om sig selv, tale med 

hinanden og de voksne. De voksne har lyst til at tale med dem og lytter! De fortæller kun hvis der er 

nærvær. 

TRYGHED: Sproget er vigtigt for at skabe tryghed. At vi taler om hvordan vi taler med og til børnene giver 

troværdige og trygge voksne.  

 

 

 

 

 

 

 

 


