
Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. 
 
Sprog: 
 
I de første 7 år af barnets liv, grundlægges barnets forudsætninger for at kommunikerer ved hjælp 
af sproget. Barnet øver sig på at sætte ord på deres indre verden, så omverden kan forstå og tage 
imod de oplevelser som barnet har. Det er vores hensigt at give hvert barn et rigt og nuanceret 
sprog og mod til at udtrykke sig. I Rudolf Steiner børnehaverne kommer barnet dagligt i kontakt 
med et rytmisk, musikalsk og billeddannende sprog bl.a. gennem den daglige eventyrfortællingen, 
hvor der ofte findes opremsninger, ordspil og remser som vækker glæde og sproglig nysgerrighed. 
Denne sproglige kvalitet kommer også til udtryk i sanglegen, med sange, rim og remser. Sproget 
forbindes med bevægelser og rytme som går ind og lager sig som hukommelse i kroppen. 
Ligeledes i den frie leg har barnet rige muligheder for at øve kommunikation og socialt samspil. 
For at barnet kan indgå i legens samspil, må det kunne forstå l”legesproget” Et barn som leger kan 
uden videre veksle mellem sproget som indgår i legen og det sprog som fortæller om legens 
handling. De øver sig i at beherske en meta-kommunikative signaler.   
 
4.1.1 Børn skal udfordres til sproglig kreativitet. 
 
1) Hvilke aktiviteter er der i børnehaven, som understøtter børnenes sproglige udvikling ? 
 
 - hvilke pædagogiske metoder anvendes til at fremme sproget hos det enkelte barn. 
 - er der forskellige sproglige udtryksformer og hvorledes kombineres disse. 
 - sanglege: rim og remser, rytmisk - musisk sprog, efterligning (kropssprog). 
 - eventyrfortælling: gammelt / oprindeligt sprog, nuanceret sprog, billeddannende. 
 
2) Hvordan arbejder vi pædagogisk bevidst med, at børnene får et nuanceret sprog, så de har gode 
forudsætninger for at kunne begå sig, udtrykke sig og forklare sig til andre. 
 
 - hvordan taler og tiltaler de voksne hinanden og børnene – rollemodel. 

- hvilke holdninger er der i personalegruppen til sprogbrug, ordvalg og betoning. 
- hvordan støtter vi børnene til at udtrykke sig og forklare sig. 

 - er børnene gode til at lytte til hinanden. 
 - er de voksnes sprogbrug nuanceret. 
 - hvordan arbejdes der med børn som har sproglige handicaps. 
 
4.1.2. Børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed for den skriftlige verden. 
 
3) Hvilke pædagogiske aktiviteter understøtter børnenes nysgerrighed for det skriftlige sprog ? 
 

- hvordan arbejder børnehaven æstetisk med det skriftlige sprog. 
- er der bøger eller andet skriftligt materiale i børnehaven, som anvendes af børnene. 
- hver maledag skrives der med smuk skrift på deres papir, personalet bestræber sig 
altid på at skrive med smuk skrift til børn og forældre. 

 
4.1.3. Børn skal have adgang til forskellige kommunikationsmidler. 
 
4)  Hvorledes understøtter børnehaven adgang til kommunikationsmidler og dets pædagogiske formål? 



- hvilke kommunikationsmidler anvendes i børnehaven. 
 - skriveredskaber såsom blokfarver af bivoks, farveblyanter, male vådt i vådt. 
 
4.2.1. At blive støttet i at kommunikere nuanceret. 
 
5) Hvordan fremmer vi børnenes forståelse af sprogets nuancer, undertoner, tonefald og evne til at kunne 
skelne mellem sprog og situationer ? 
 
  - se afsnit 4.1.1. – sangleg, eventyrfortælling, osv.  

- under den daglige sangleg stimuleres børnene til at bruge kropssprog, ved 
efterligning af de voksnes bevidst valgte fagter, mimik og bevægelser.  
- hvordan er de voksnes sprogbrug, bruges der sarkasme, bruges der direkte og åbne 
samtalemetoder - aktiv lytning. 

 
4.2.2. At få støtte til at tilegne sig strategier i forbindelse med at skabe kontakt og forståelse. 
 
6) Hvordan støtter vi børnene i at skabe kontakt og blive forstået på en god måde ?  
 
 - verbal guidning, når du siger sådan så lyder du ….. 
 - vil du gerne være med til at lege, ….vil gerne være med til at lege må han det?  

- etablerer åbne kontakter mellem foræld rene således, at der er venskaber også efter 
børnehavetiden og i ferier. 
- alle giver hånd når de kommer om morgenen og siger goddag, og når de går, farvel, 
både børn, forældre og voksne.  
- arrangere lege med en gruppe børn, f.eks. huler, ridderlege, rollelege osv. så der 
ligesom er en fysisk ramme om legen. 
 

7) Hvilke pædagogiske metoder anvender vi til at støtte børnene i at kommunikere på en socialt acceptabel og 
ansvarlig måde ?  
 

- de voksne henvender sig direkte og går hen til barnet – både inde og ude på 
legepladsen. 
- de voksne henvender sig i en venlig tone og taler tydeligt og roligt.  
- de voksne gør opmærksom på, at nogle kontaktformer er acceptable barn og barn 
imellem men mindre heldige barn – voksen. 
- at lytte til de andre børn og vente til det bliver éns tur til at tale, så vi ikke taler i 
munden på hinanden. De voksne kan sige, - der er nogen, der taler i munden på mig 
når jeg taler, - det kan jeg ikke lide og ingen kan høre hvad der bliver sagt.  
- at de voksne tager det sagte bogstaveligt og korrigerer, når der tales i en tone som 
ikke er acceptabel i børnehaven. F.eks. ved at sige, - sådan taler vi ikke i børnehaven! 
- ved at de voksne ikke råber til og af børnene, fordrer det også til at børnene ikke 
råber til hinanden - den voksne som rollemodel. 
- er der i børnehaven aldersinddelte forventninger til børnenes evne til at kunne 
kommunikere. 

 
4.3.1. At udvikle ordforråd og forståelse for sprogets regler – udvikle sproglige kompetencer. 
 
8) Hvordan indgår udviklingen af sproget i de daglige aktiviteter ?  
 



 - højtlæsning, rim og remser, sangleg, efterligning, også under almindeligt samvær.  
 - er børnene i børnehavens sproglige udvikling på niveau med andre jævn aldrende. 
 - er børnenes sprogbrug anderledes end i andre børnehaver - hvorfor – hvordan. 
 - har børnehaven specifikke opstillede mål for børn med sproglige problemer. 
 
4.3.2. At bruge sproget så det passer i forskellige situationer. 
 
9) Hvorledes arbejder vi pædagogisk med at præge børnenes sprogbrug, således at de opnår en forståelse af, at 
sprogbrug afhænger af situationen ? 
 

- de voksne gør opmærksom på, at der er forskel på hvordan man tiltaler forskellige 
mennesker, - f.eks. fremmede, andres forældre kontra egne forældre, ældre børn osv.  
- er der en bevidst sprogpolitik , må man bande? i så fald hvilke ord er acceptable –
hvorfor. 
- at de voksne under samtale med barnet, hjælper ord ind i rette sammenhæng og 
forvandler nogle ord til andre. 
- at de voksne følger med i den generelle sproglige udvikling f.eks. det at der bliver 
brugt flere og flere ord fra andre fremmedsprog, accepteres som acceptabel 
sprogbrug. 

 
4.4.1. At børn møde voksne der forstår og anerkender dem. 
 
10) Hvordan arbejder vi pædagogisk på, at børnene opnår anerkendelse af deres personlighed, deres stærke 
som svage sider og oplever af blive forstået ? 
 
 - hvordan forstår vi børnene. 
 - får børnene ofte anerkendelse og i hvilken forbindelse. 

- er de voksne bevidste om hvornår de giver ros (ydre påskønnelse) og hvornår de 
giver anerkendelse (indre oplevelse hos barnet). 
- oplever børnene, at vi holder af dem, - på hvilken måde viser det sig. 
- hvordan viser vi, at vi respekterer børnene for hvad de er og kan. 
- være opmærksomme på at skabe succesoplevelser for alle børnene, f.eks. de stille 
børn får lov til at spille til eventyr eller medvirke til eventyrfortællingen.  
- er de voksne ”synlige voksne” - både indenfor og udenfor institutionen.  
- for at opleve sig som forstået, må man også opleve at blive set – synlige voksne. 

 
4.4.2. At eksperimentere med forskellige udtryksformer. 
 
11) Hvorledes kombinerer vi pædagogisk, børnenes spontane lyst til at udtrykke sig på forskellig vis og den 
mere organiserede form i hverdagen, således at det fordrer til  sproglig udvikling ? 
 

- er der en pædagogiskplan for hvordan vi skaber rum f or børnenes spontane brug af 
forskellige udtryksformer. 
- hvorledes støtter vi børnene pædagogisk, således at de bliver mere og mere 
eksperimenterende i deres udtryksformer med alderen, dvs. i takt med den 
motoriske, psykiske og sociale udvikling. 
-efterlignelse, lave grimasser. 
- lave vrøvle vers, rim. 
- at lege rollelege, udklædning.  



- opføre jule- og hellig trekonger spil og andre. 
- årstidsfesterne, især Michaels, - og fastelavns-festen.  
- beskriv det pædagogiske formål med ovenstående aktiviteter i fo rhold til børnenes 
sproglige udvikling.  

 
4.5 At forstå og have kontakt med sin omverden. 
 
12) Hvordan støtter vi pædagogisk børnene til at sætte ord og begreber på det der foregår i dagligdagen ? 
 
 - oplever børnene vha. sproget , at de får viden om omverden. 

- anvender vi bevidst sproget til problemløsning, således at det virker regulerende på 
egen og andres adfærd i børnegruppen.  
- hvordan kan vi give børnene sans for sprogligt at kunne ændre egen og gruppens 
situation. 
- hvordan undgår vi at forklare for meget sprogligt til børnene (tale til deres intellekt) 
og samtidig fordre en sproglig forståelse og udvikling, så børnene bliver bedre og 
bedre til at begå sig i børnegruppen og omverdenen.  
- vores ugerytme virker fordrende til begrebsdannelsen bl.a. via gentagelserne. 
- vores dagsrytme med skiftene mellem organiseret og fri leg, hjælper til at 
strukturere dagen og aktiviteterne for børnene og dermed også at sætte ord og 
begreber på de forskellige situationer i løbet af dagen.  
- vores direkte henvendelse og tale til børnene, hjælper dem til at gøre på samme 
måde til hinanden, når de skal udrede uoverensstemmelser.  

 
4.5.1 At de ved hjælp af sproget får viden om deres omverden. 
 
13) Hvilken viden ønsker børnehaven, at børnene skal have om deres omverden og hvordan skal denne viden 
formidles ? 
 
 - er der et miljø i børnehaven, hvor de mindre børn lærer af de større børn. 
 - bruger vi aktivt sproget til forståelse af sociale sammenhænge.  
 - er de voksne lyttende og tager de sig tid til at besvare børnenes spørgsmål. 

- hvordan får børnene svar på deres spørgsmål om omverdenen, uden at det bliver 
for abstrakt viden. 
- hvordan forklarer vi, at vi i R.S. børnehaverne ikke ønsker at tale til børnenes 
intellekt men primært til deres fantasi, for derved at få ”bevæ gelige”, kreative, 
fantasifulde og tænkende mennesker.  
- hvordan undgår vi, at andre kunne få den opfattelse, at vores pædagogik virker 
bremsende på børnenes udvikling og søgen efter ny viden / viden om omverdenen. 

 
4.5.2. At anvende sproget til problemløsning. 
 
14) Hvordan sikrer vi os pædagogisk, at børnene opnår så stor sproglig forståelse, at de kan beherske 
nuancerne i sproget således, at de kan udtrykke sig så andre forstår det ? 
 

- det kræver sproglig dygtighed, at kunne forklare sig så andre forstår  det, men det er 
også betinget af, at der i børnehaven er et miljø, hvor der er mulighed for at blive 
lyttet på og samtidig en respekt for at man kan have forskellige holdninger. 
- hvordan fordrer vi til at børnene selv klare at løse deres problemer. 



- hvad er en rimelig problemløsning i børnehaven. 
- hvilke problemer kan børnene selv løse og hvilke kræver intervention af voksne.  
- på hvilken måde agerer de voksne i en problemløsning. 
- hvordan ønsker man i børnehaven, at problemer bliver løst. 
- hvordan skaber vi en kultur i børnehaven, hvor problemløsning er en naturlig del af 
hverdagen og noget som børnene gerne må øve sig i. 
- hvordan er de voksne rollemodel i at problemløse, - hvordan løser de internt deres 
problemer – løsning af de helt praktiske som de forståelsesmæssige udfordringer 
samt konflikter. 
- hvad kan vi gøre for  at støtte de børn, der har vanskeligt ved at håndtere sproget i 
problemløsningen.  
- har personalet fornemmelse af frustration eller afmagt i børnegruppen, således at de 
kan undgå, at dette fører til raseri eller resignere. 


