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Sprog Bremdal Dagtilbud                     
Sammenhæng: Sproget er menneskets forudsætning for at udtrykke sig og 
kommunikere med andre. Det sker ikke kun gennem det talte eller det skrevne 
sprog, men også gennem kropssprog, mimik og billedsprog. Børn udvikler deres 
sproglige kompetencer gennem samvær, oplevelse, leg, fortælling, planlagte og 
spontane aktiviteter i hverdagen.                                                     

Mål Pædagogisk praksis Målemetode 

Målet er Almen pædagogik Inklusion Tegn/Succeskriterium Dokumentation Evaluering 

 At børnene tilegner sig 
det danske sprog, får 
mulighed for at lære 
nuancerne og udvide 
deres 
begrebsforståelse, 
herunder tal og 
bogstaver 

 At udfordre børnene til 
sproglig kreativitet, til 
at udtrykke sig på flere 
forskellige måder og 
ved hjælp af forskellige 
kommunikationsmidler 

 At barnet lærer at 
udtrykke følelser og 
tanker 

 At tosprogede børn gør 
brug af deres 
modersmål 

 At skabe et rigt 
sprogmiljø 

 At de voksne 
italesætter det vi 
og barnet gør via 
dialog/samtale 

 At vi synliggør 
former, farver, tal 
og bogstaver i 
form af ophæng 
og tilgængelige 
materialer 

 Vi afholder, 
fokusuger og 
temauge med 
fokus på sproglig 
udvikling 

 Ved samling 
snakker om 
forskellige 
begivenheder, 
vejret m.m. Vi 
rimer, remser, 
synger, højtlæser, 
dramatisere og 
fortæller historier 

 Vi har IPads til 

 Vi gentager barnets tale 
med korrekt ordlyd 

 Vi samarbejder med 
audiologopæd 

 Der udarbejdes 
handleplan i 
samarbejde med 
audiologopæd 

 Vi sprogscreener ved 
behov   

 Vi skaber rammer for 
aktiviteter der er 
sprogstimulerende og 
hvor alle kan være en 
del af fællesskabet.  

 Vi laver individuelle 
kompetencehjul ved 
behov. 

 Børn der leger 
med sproget 

 Børn der leger 
med ord, rimer, 
remser og digter 

 Børn der skriver 
navn på deres 
tegninger 

 Børn der skriver 
af efter de voksne 
eller bogstaver de 
ser 

 Børn der sætter 
ord på 
hverdagsting og 
oplevelser 

 Børn der synger 
spontant 

 Børn der sætter 
verbale grænser i 
f.eks. konflikt 

 Børn der bruger 
sproget for at få 
opfyldt egne eller 
andres behov 

 Nedskrive 
børnenes rim og 
remser 

 Nedskrive 
børnenes 
fortællinger 

 Videooptage: 
sanglege, 
børnenes 
fortællinger  
m.m. 

 Vi skriver på 
forældretavlerne 

 Bruger Ipads til 
at tage billeder 

 

 Evaluering på 
stuemøder, 
personalemød
er, 
bestyrelsesmø
der, med 
tværfagligt 
netværk, 
forældresamtal
er, teammøder 
m.m. 



rådighed . 

 Vi har trommer og 
andre 
instrumenter til 
musisk udfoldelse 

 Vi sikre der er 
relevante bøger til 
rådighed 

 Vi har historie 
fortælling, drama 
og dukketeater 

 Vi skaber rammer 
og opfordre 
børnene til at 
bruge deres 
modersmål 

 Vi laver 
kompetencehjul 
på gruppeniveau 

 Vi bruger dialogisk 
læsning.  

 

 Børn der kan 
modtage en 
kollektiv besked 
og udføre 
handlingen 

 Børn der 
viderebringer 
beskeder 

 Tosprogede børn 
der gør brug af 
deres modersmål 

 Børnenes egne 
lydoptagelser 

 


