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Sprogpraksis Dagtilbud Brædstrup 0-3 år.      

 

 
 

 

 

Den nye styrkede læreplan med samtalen som omdrejningspunkt. 

Kommunikation og samtale er et bærende element for vores arbejde med det 

pædagogiske grundlag samt de seks læreplanstemaer. Derfor er samtalen lagt ind 

som vores fælles udgangspunkt.  

På det sproglige læringsmiljø gives feedback til det pædagogiske personale, ud fra 

den sprogpædagogiske praksis og målene i VLS, som er integrerede i det 

pædagogiske grundlag i den nye styrkede læreplan. 
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Læring 

Ved tre års alderen er 80% af alle de forbindelser i hjernen dannet, som er 

forudsætningen for læring og intelligensmæssig udvikling (Melhuish,2014). Det 

understøttes af Vygotsky der siger at sproget er tænkningens redskab. Sprog 

og tale er begge kognitive funktioner, som er grundlæggende for barnets 

udvikling og læring (Gjems, 2010). 

Det er derfor af største betydning at barnet i disse første år, mødes af kærlige 

engagerede og kompetente voksne, der kan udfordre, støtte, være gode 

rollemodeller og skabe de bedste læringssituationer i vuggestuen og dagplejen.   

 

        

 

Børn med svage sprogkompetencer, har et usikkert sprogligt fundament, der 

gør det sværere at bygge ny læring ovenpå. En nyere dansk undersøgelse 

viser at danske børn med tidlige sprogforsinkelser klarer sig dårligt igennem 

skoletiden.  Det drejer sig ikke om at pace børnene frem til skolesystemet, 

men at pædagoger og forældre samarbejder om at give barnet de bedste 

muligheder for et godt liv.  Børn kan lære næsten alt, bare der er nogle varme, 

lydhøre og imødekommende voksne, med kendskab til barnets udviklingszone, 

der præsenterer dem for rige læringsmuligheder. 

Ved at udforske verden og i samvær med andre mennesker, tilegner barnet sig 

personlige, sociale, sproglige og kognitive kompetencer, der gør det muligt at 

deltage i sociale fællesskaber, forstå sig selv og den verden de er en del af. 

Måden vi møder og taler med barnet på, har altafgørende betydning for 

barnets selvbillede, nysgerrighed, og glæde. 

En norsk psykolog, Elisabeth Brekke Stangeland, har forsket i børns sprog i 

forhold til leg og sociale kompetencer – de samme som vi arbejder med i Vi 
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Lærer Sprog. Hun er kommet frem til nogle tankevækkende resultater. I 

nedenstående skema kan man se hvor stor forskel der er på de børn med 

laveste og højeste sprogscore. Det viser hvor vigtigt det er at vi arbejder 

bevidst og systematisk med børns sprog hver dag og hele tiden, og kan 

forebygge udfordringer senere.      

     

  

 

Ved altid at være opmærksom på sprogstrategierne, bliver de voksne gode 

samtalepartnere og skaber et sprogmiljø der styrker barnets ordforråd, 

sprogforståelse og talelyst. 

Eks:  I spisesituationerne et kæmpe læringspotentiale, -når I skærer rugbrødet 

over, kan I snakke om, at før var der en hel – og nu er der en halv. Med de 

mange gentagelser hver dag, er barnet allerede i gang med at lære 

matematiske begreber.  
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Sprogstrategier: 

1. Se på barnet når du taler med ham/hende, hav øjenkontakt så barnet 

ved du lytter og får mere lyst til at tale. 

2. Lyt til det barnet siger, og gentag med interesse i stemmen. Så 

motiverer du barnet til at fortælle mere, og det føler sig værdifuld. 

3. Tal langsomt og tydeligt. Barnet skal kunne høre ordene tydeligt og have 

mulighed for at følge med. 

4. Giv tid – vent på barnet så han/hun kan nå at tænke og svare. Børn 

har brug for længere tid til at finde de ord de skal bruge. 

5. Ret ikke på barnet – bare gentag oret eller ordene tydeligt. Børn øver 

sig. Eks. 

 ” se der, en tat – ja der er en kat” 

6. Sæt ord på – fortæl f.eks. hvad i spiser, hvad i ser og hvad i gør. Det 

styrker barnets ordforråd. 

 

Først og fremmest handler samtaler om at indgå i et opmærksomhedsfokus og 

i at gøre sig forståelig og forstå hinanden. Turtagning er fundamentalt for 

kommunikation og er normalt en læring der finder sted meget tidligt. Det er en 

færdighed der til stadighed er brug for at øve. 

 

 Pædagogisk læringsmiljø 

De daglige rutiner og mellemrum er hverdagssituationer der tidsmæssigt fylder 

rigtig meget i løbet af en dag. Med de mange gentagelser, er de oplagte steder 

for sprogstimulering. Definition af mellemrum: mellemrum skal forstås som de 

aktiviteter der ligger mellem de fastlagte og planlagte aktiviteter. Det kan 

være på turen hen til legepladsen, eller når barnet er kommet op af 

middagsluren og venter på de andre, om morgenen indtil alle er kommet og 

skal i gang med de planlagte aktiviteter osv. Styrken ved at have fokus på 

samtaler i mellemrummene er, at der er så mange af dem i barnets liv, og de 

mange daglige ”dryp” betyder en massiv påvirkning over tid. De har også en 

styrke i at de ret hurtigt bliver forudsigelige for barnet, hvilket bidrager til at 

barnet føler sig mere tryg, og har mere energi til at fokusere på andet end 

selve handlingen. Med dette i fokus bliver rutinesituationerne ideelle stilladser 

for barnets tilegnelse af ordforråd. Derudover giver rutinesituationerne med 

det faste og forudsigelige, mulighed for at bevæge sig fra ”her og nu” til ”der 
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og da” sproget, altså det situationsuafhængige sprog.   

 Eks: mor fortæller pædagogen at Ea har været i svømmehallen. Ea leger med 

vandet på badeværelset. Senere i garderoben, spørger pædagogen: Hvad 

lavede du i går Ea? Ea siger begejstret: jeg været i svømmehallen, jeg løbede 

derinde og det var sjovt. Pædagogen siger: du løb da du var i svømmehallen, 

hvorfor synes du det var sjovt? 

Pædagogen følger her de spor, hun i samtale med moderen og i samspil med 

Ea har set. Indholdet i eksemplet understøtter det situationsuafhængige sprog, 

implicit grammatisk læring, samt øvelse i samtale. Drivkraften er Eas oplevelse 

af fælles opmærksomhed og udgangspunkt i det, der interesserer og giver 

mening for hende. Indholdet bliver bestemt ud fra de behov, pædagogen ser i 

samspillet. Det åbne spørgsmål pædagogen stiller, giver Ea plads til aktiv 

deltagelse i samspillet, samtidig giver mellemrummet støtte og tryghed for Ea. 

 Det er pædagogernes opgave at transformere mellemrummene til sproglige 

læringsrum.  

Ovenstående skal ikke ses som en erstatning for de planlagte sproglige 

aktiviteter som f.eks. dialogisk læsning, motorik, sang og bevægelse, de skal 

kvalificere og supplere hinanden. Herved skabes der en helhedsorienteret 

sprogpædagogik i vuggestuen og dagplejen.  

 

Der skal være fordybelseszoner, med skiftende billeder på væggene, som 

inspirerer til samtaler. 

Der skal være Hit med lyden dyr på stuen og i garderoben, så børnene stifter 

bekendtskab med lydene, samt at de skriftsproglige kompetencer bliver en 

naturlig del af den sproglige udvikling. 
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Vi Lærer Sprog – er baseret på at de voksne kan udvikle alle børns 

kompetencer. Der er fokus på to afgørende områder, sproget og ihærdigheden  

 

Sproget : 

 Det vigtigste middel til at kommunikere med omverdenen 

 Danne relationer 

 Tilegne sig læring  

 

 Ihærdigheden : 

 Er vigtig for at kunne fastholde opmærksomheden i længere tid, og 

færdiggøre aktiviteter 

 Styrke hukommelsen 

  Regulere sine følelser 

 Udsætte sine behov, eks. vente på tur      
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De sprogpædagogiske aktiviteter tilrettelægges efter sprogtemaerne i VLS.  

Der planlægges i et ugeskema, som dækker over 2 uger.     

   

 

Dette for at fastholde systematikken, der sikre at alle børn tilbydes læring i 

store og små grupper 

Børns læringsmuligheder er forskellige i store og små grupper, og børnene 

forberedes og inddrages i hvad der skal ske og hvordan de forventes at 

deltage. Forskningen viser nemlig at den explicitte læring har positiv effekt på 

børnenes sproglige udvikling, og kan foregå i alle situationer i hverdagen. 

Begrebet explicit læring henviser til situationer, hvor den voksne hjælper 

barnets indlæring ved at gøre det klart, hvad det skal lære eller tilegne sig. 

Samtaler/samvær i vuggestuen og dagplejen skal dagen igennem, 

gennemsyres af elementerne fra Vi Lærer Sprog. De voksne er rollemodeller 

som leger, taler, undres og glædes sammen med børnene. 

Gennem daglige samtaler øves disse grundlæggende samtalefærdigheder: 

- At have fælles opmærksomhed om noget med en eller flere andre. 

- At tage tur i samtaler – både at kunne indtage tale og lytte position. 

- At lære at vente, når nogen er ved at tale uden at afbryde. 

- At holde fokus på samtaleemnet.  

- At forsøge at svare, når der spørges om noget.  

Dette skal naturligvis tilpasse barnets sproglige niveau. 
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Barnesyn 

Vi arbejder ud fra et ressource orienteret børnesyn. Læring og udvikling er på 

alle udviklingsområder en proces, hvor det er den voksnes opgave at 

positionere sig passende i forhold til at vise barnet hvordan, at støtte barnet 

samt lade barnet afprøve selv. 

Vi er bevidste om den voksnes definitionsmagt, hvor børn er afhængig af de 

reaktioner det får fra de voksne der omgiver dem, for at skabe et godt 

selvbillede. Denne magtposition kan bruges til at fremme barnets muligheder, 

men kan også ubevidst blive ekskluderende. Undersøgelser viser, at mange 

spontane hverdagssamtaler foregår ved spørgsmål, der kan besvares med ”ja” 

eller ”nej” hvilket giver samtalen karakter af kontrol. 

 Charlotte Palludan, Phd. mag. art. I kultursociologi, taler om ”toner” i den 

pædagogiske praksis.  

Undervisningstonen -  Situationer hvor det primært er den voksne der taler, 

instruerer og spørger kontrollerende, og børnene der typisk lytter eller får 

spørgsmål. 

Udvekslingstonen – situationer, hvor den voksne og barnet samtaler. De 

udveksler oplevelser, meninger, erfaringer og viden mm. De er i dialog med 

hinanden. 

Eks. 

1. Hvilken farve har din bluse? (Undervisningstone) 

Den voksne kender på forhånd svaret, og der er kun ét korrekt svar. 

 

2. Har du en yndlingsfarve? (Udvekslingstone) 

Den voksne ved ikke om barnet har en yndlingsfarve og der er mulighed 

for flere svar. 

Ansvaret for at inddrage barnet i ægte samtaler, som foregår afstemt i forhold 

til barnets følelsesmæssige og kognitive forudsætninger er altid den voksnes. 

Ikke alle børn er parate til indgå i samtaler, hvor der indgår spørgsmål. Ethvert 

spørgsmål indeholder et krav. Et krav om et svar og dermed et krav om en 

kognitiv og følelsesmæssig parathed til at formulere sig. Som alternativ kan 

den voksne undlade at stille spørgsmål. Herved nedjusteres kravet til barnets 

sproglige deltagelse og barnet opnår at føle sig tryg i samtalen. 

3. Jeg kan se du har en rød bluse på, rød er min yndlingsfarve! 

Den voksne fortæller noget til barnet og barnet behøver ikke formulere 

et verbalt svar. Barnet har mulighed for at respondere ve fx at se på sin 
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bluse eller pege på noget nyt. 

Det kan være en udfordrende øvelse at undlade at stille spørgsmål, men 

for nogle børn er det betydningsfuldt at vi møder dem sådan. 

 

Den vigtige viden fra Charlotte Palludans undersøgelser er, at de fleste 

hverdagssamtaler imellem voksne og børn præges af undervisningstonen, 

som ikke lægger op til dialoger, hvor barnet får ordet. De benyttes primært 

overfor børn i vanskeligheder eller etniske minoriteter. 

Det betyder at det primært er de velfungerende børn der får mest 

anerkendelse og mest taletid, altså de der kan mest – de får mest. Med denne 

viden må vi voksne være meget opmærksomme på at dialogen og 

udvekslingstonen skal fylde mest i hverdagens samtaler, og ligeså vigtigt, at 

alle børn uanset status inddrages i dialoger. 

For at de voksne kan have den fulde opmærksomhed på børnene, må man 

nødvendigvis eliminere indbyrdes voksensamtaler. De skal gemmes til 

tidspunkter uden børn. 

 

Børn i udsatte positioner 

Det generelle læringsmiljø er organiseret så alle børn, så vidt muligt, kan 

trives og udvikles. Der kan skrues op eller ned for de pædagogiske virkemidler. 

Ved særlig bekymring for et barn kan vi anvende ”Sprogtrappen”  

Sprogtrappen er ikke en test, men et sprogpædagogisk observationsredskab, 

der gør det muligt løbende at følge og støtte barnets udvikling og opdage 

eventuelle udfordringer tidligt.  

Først og fremmest skal barnets deltagelsesmuligheder i den eksisterende 

praksis undersøges, oftest er det i læringsmiljøet der skal justeres, i forhold til 

barnets muligheder. 

Vi arbejder med at de voksne har en primær funktion. En voksen har ansvaret 

for at have et særligt kendskab til ”sine” børns udvikling og deltagelse i 

hverdagen.  Som en betydningsfuld del af primær funktionen, skal den voksne 

sørge for en højere dosering af kvalitativt sprogligt samvær med børn, der har 

udfordringer med sproget. Ved at anvende ”Gør det nemmere” strategierne, til 

børn med sproglige udfordringer, kan man tilpasse samtalerne, så alle kan 

deltage 
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Har den voksne en bekymring for barnet sprog rettes henvendelse til en 

sprogvejleder. 

 

 

Børnefællesskaber 

Vi arbejder løbende med at vedligeholde inkluderende børnefællesskaber. Alle 

børn uanset status og udfordringer, skal opleve at have et positivt og stabilt 

tilhørsforhold med gode relationer. Dette kan vi gøre ved bl.a. at være 

opmærksom på, hvordan vi italesætter og fremhæver børns ressourcer.  Der 

arbejdes med fælles temaer i børnegruppen, om hvordan de sociale regler skal 

være og hvordan vi skaber fundament for gode relationer, gennem 

strategierne for ihærdighed. 
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Legen 

Børn har en legende tilgang til at undersøge og afprøve deres omverden og 

derigennem at tilegne sig færdigheder. I legen bearbejder barnet sine 

følelsesmæssige indtryk og kommunikerer gennem sin adfærd ubevidste og 

bevidste tanker. Vi anerkender at legen har stor værdi i sig selv og den 

understøtter vi i vores pædagogiske praksis, bl.a. ved at være deltagende i 

barnets leg, udfordre og tilpasse legen til barnets nærmeste udviklingszone. 

 Det har stor betydning for legen at barnet har et godt sprog. Det understøttes 

af Elisabeth Stangelands undersøgelser af børns sprogkompetencer og deres 

leg. Børnene i undersøgelserne er mellem 2 og 3 år. I nedenstående skema 

ses det tydeligt, hvor stor forskel der er på børns deltagelse i leg og deres 

sprog. Børn med svage sprog kompetencer, og ofte tosprogede børn, har 

svært ved at beherske legekoderne. Disse børn er dybt afhængige af at deres 

voksne hjælper dem ind i legen, deltager og støtter dem. Der er ofte brug for 

støtte til at afslutte legen på en god måde. De voksne skal være både 

sproglige rollemodeller og legerollemodeller.  

Eks.   Voksen: Skal vi ikke bygge verdens længste togbane? 

          Barn: jaaah 

 Voksen: vil du hjælpe med at lægge togskinnerne? 

 Barn: en bro 

 Voksen: ja vi skal også bygge en bro, som vi kan køre ind under 

 Barn: og et hus 

Voksen: så kan toget stoppe ved huset, og se om der bor nogen   

derinde       
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Det er vigtigt de voksne lærer barnet nogle legekoder, som de kan øve sig på i 

legen med andre børn. Vi skal huske at små børn ikke har prøvet det før, og 

hele tiden har brug for voksne deltager og viser dem vejen.  

Det er i leg børn lærer mest sprog, så derfor skal alle børn have mulighed for 

at deltage i lege sammen med voksne og børn. 

             

 

Dannelse og børneperspektiv 

Vi er nysgerrige og interesserede i at forstå barnets perspektiv. Med barnets 

perspektiv for øje observerer, reflekterer, planlægger og handler vi. I 

hverdagen anvender vi Læringsstigen + Sprogstrategierne. 

Ved at understøtte barnets sprog og ihærdighed, får det enkelte barn mulighed 

for at udtrykke sine behov, tanker, ideer og ønsker samt øve sig i at forhandle 

og argumentere og udvikle selvstændig tænkning. Herved arbejder vi med 

dannelse og demokrati ud fra et børneperspektiv.  

 

 

Forældresamarbejde 

Vi inddrager forældrene i vores sprog pædagogiske praksis, bl.a. ved at 

udlevere en ”Forældresprogfolder” når barnet starter i Dagtilbud Brædstrup. 

Folderen synliggør forældrenes betydningsfulde rolle for deres barns sproglige 

udvikling. Der gives ligeledes indblik i sprogarbejdet i vuggestuen og 

dagplejen. 

 I forbindelse med VLS udleverer vi hver anden uge ”sprogtips”, med 

inspiration til forskellige sprog aktiviteter og udviklende samtaler, samt de 

fokusord der arbejdes med i perioden. 

 I vuggestuerne afholder vi forældremøder, hvor der ligeledes informeres om 

de sproglige indsatser. Dagplejerne informerer forældrene om sprogindsatsen 

ved opstartsmødet. 

Derudover har vi en særlig forældreindsats, ”Sprognøglen” sammen med 

sprogvejlederne. Forældrene tilbydes en særligt tilrettelagt indsats, der løber 

over ca. et halvt år.  

Det kan være forældrene eller pædagogerne der har en særlig bekymring om 

et barns sproglige udvikling. 
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 Sammenhænge 

Vi har øje for mening og sammenhænge i børnenes hverdag. Vi går på ture ud 

af huset, og taler med børnene om det vi ser, for at skabe sammenhænge til 

det omgivende samfund.  

De sprogpædagogiske aktiviteter integreres i hinanden og i hverdagens 

mellemrum og rutiner. Eks. har børnene kendskab til Hit med lyden dyrene og 

deres lyde, når de skal videre i børnehaven og møder her noget genkendeligt.  

At kunne sige farvel til dagplejen eller vuggestuen med et veludviklet sprog i 

rygsækken, har barnet de bedste muligheder og energi til at danne nye 

relationer og venskaber.  

 

 

 

 

 

 

 

 


