
 

 
 
Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen i Dagtilbud Stensballe. 

 

I Horsens kommune har vuggestue og dagpleje i perioden 2016-2018 været en del af et stort 

forskningsprojekt kaldet Vi lærer sprog, som er gennemført af Trygfondens Børneforskningscenter. 

Formålet med projektet var, at styrke børnenes sprogudvikling gennem en øget sprogindsats i 

dagtilbuddet. Indsatsen byggede på forskningens viden om, hvordan børn lærer sprog, og hvilke 

områder der er særlige vigtige for barnets sprogudvikling.  

Resultaterne af projektet taler deres eget tydelige sprog: Vi lærer sprog styrker ALLE børns 

sprogforståelse og ordforråd. Faktisk har børnene i perioden lært op til 45% mere end børnene fra 

kontrol-dagtilbuddene.  

I indsatsen understøttede det pædagogiske personale særligt børnenes sprog gennem 
samtaler med børnene i forbindelse med aktiviteter, leg, rutiner og omsorgssituationer. 
Personalet anvendte desuden strategier, der inddrog børnene aktivt i samtaler,  
stilladserede deres sprogudvikling, og gjorde det muligt at tilpasse samtalen til det enkelte 
barns behov. 

I Dagtilbud Stensballe har vi valgt, at strategierne og materialerne fra projektet skal være 
en del af dagtilbuddets sprogarbejde,- også fremadrettet. Dette har vi valgt, fordi vi kan se 
og høre, at det virker. Men også fordi systematikken og strategierne er meningsfulde og 
gode redskaber for det pædagogiske personale. 

I vuggestuen og dagplejen arbejdes der bl.a. med fokusord; ord som de giver ekstra 
opmærksom i en periode. I  bliver informeret om, hvilke fokusord der arbejdes med i 
nyhedsbrevene.  

Sprogstrategierne, som personalet arbejder med, er endvidere: 

 Den gode samtale; som handler om at understøtte og udvide barnets sprog og 
inddrage det aktivt i samtalen. 

 Læringsstigen; som handler om at give barnet passende udfordringer. Hvis noget er 
for svært, går personalet et trin ned, og hvis det er let et trin op. 

 Nye ord; som handler om at understøtte barnets tilegnelse af ordforråd ved at 
afspejle hjernens måde at lære på. 

Læs mere om projektet på Tværgående Enhed for Lærings hjemmeside: 
https://www.handleplanforsprogogskriftsprog.com/vi-lrer-sprog 
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