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Den sprogpædagogiske praksis I dagtilbud Brædstrup 3-6 år 

 

 

De nye styrkede læreplaner med samtalen som omdrejningspunkt 

Kommunikation og samtale med børn er et bærende element for arbejdet med det 

pædagogiske grundlag samt de seks læreplans temaer. Samtalen er vores fælles 

omdrejningspunkt.  

Det følgende vil være udgangspunktet for personalets feed back fra sprogvejledere. 

 Alle børn inddrages i daglige samtaler. 

 Alle børn oplever at forstå og blive forstået. 

 Personalet anvender understøttende sprogstrategier ud fra didaktiske 

overvejelser. 
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Den græske filosof Sokrates beskæftigede sig med at definere den ”ægte” samtale. 

Med baggrund i hans tanker, forudsætter en ægte samtale at den voksne erkender, 

at denne ikke ved hvordan det forholder sig med barnet. En samtale er en proces, 

hvor den voksne som udgangspunkt ikke ved besked om barnets behov, tanker, 

følelser og intentioner. Ved at stille spørgsmål og lytte til barnet prøver den voksne at 

nå frem til viden om dette. Samtalen er båret af interesse for barnets perspektiv. Få 

inspiration fra plakaterne med udsagn af Brenda Taggart. 

Samtaler foregår hver dag og opstår i mange sammenhænge. Derved møder barnet 

en nuanceret og væsentlig mængde ord over en periode.  

Charlotte Palludan, Ph.d. og mag.art. i kultursociologi, peger på at der er forskellige 

toner på spil i samtaler mellem børn og voksne. I den ”ægte” samtale sker der en 

ligeværdig udveksling af budskaber, som begge parter gensidigt forholder sig til. En 

anden type samtale bærer præg af en undervisnings tone og som kendetegnes af at 

den voksne stiller barnet spørgsmål om emner, som den voksne allerede kender 

svaret på. Der er således forskel på disse to spørgsmålstyper:  

1. ”Hvilken farve har din bluse?” (Undervisningstone.)                                               

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

2. ”Har du en ynglings farve?” (Udvekslingstone.)                                                           

Den voksne ved ikke om barnet har en ynglings farve og der er mulighed for 

flere svar. 

Ansvaret for at inddrage barnet i ægte samtaler, der er afstemt i forhold til barnets 

følelsesmæssige tilstand samt dets sproglige og kognitive forudsætninger, er den 

voksnes. Det er målet at stræbe efter udvekslende samtaler, der er meningsfulde og 

interessante for barnet.  

I overensstemmelse med barnets zone for nærmeste udvikling skal der arbejdes med 

at øge samtalernes grad af abstrakt indhold. Der sker en bevægelse fra situations 

afhængige samtaler, det der sker ”her og nu” og til situationsuafhængige samtaler, 

”der og da”, der handler om noget man kan huske eller tænker på.  

Ikke alle børn er parate til at indgå i samtaler, hvor der indgår spørgsmål. Et hvert 

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



3 
 

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 ny rød bluse på, rød er min ynglings farve!” 

Den voksne fortæller noget til barnet og barnet behøver ikke formulere et verbalt 

svar. Barnet har mulighed for at respondere ved fx at se på sin bluse, nikke eller pege 

på noget nyt. 

Det kan være en udfordrende øvelse for den voksne at udelade spørgsmål, men for 

nogle børn er det betydningsfuldt at de mødes sådan i en periode. At vente på samt 

følge barnets initiativer er en måde, hvorpå barnet kan opnå tryghed og lyst til at 

kommunikere.   

Først og fremmest handler samtaler om at indgå i et opmærksomheds fokus med en 

anden og forstå samt blive forstået. Turtagning er fundamentalt for kommunikationen 

og er normalt en læring, der finder sted ganske tidligt. Dog møder vi børn, hvor 

turtagningen ikke en grundlagt færdighed og barnet har brug for at øve sig i netop 

det. 

Hen af vejen handler det i stadig højere grad om at barnet også begynder at forstå 

den andens perspektiv og dennes forståelse. Barnet udvikler kompetencer til at forstå 

at der er noget den anden ikke har kendskab til. Barnet begynder at give lidt 

baggrundsviden, så det giver mening for samtalepartneren. Barnet øver sig desuden i 

at lægge mærke til om samtale- partneren forstår det, der fortælles.  

 

Gennem daglige samtaler øves disse grundlæggende samtalefærdigheder: 

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

-At tage tur i samtaler – altså 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 være opmærksom på samtalepartneres perspektiv. 

-At forsøge at svare, når der spørges om noget. 
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Samtalen har betydning for barnets oplevelse af sig selv. De ord, narrativer, barnet 

anvender om sig selv, har betydning for dets selvbillede samt egne muligheder og 

evner for at erobre omverdenen.  

De ord omgivelserne bruger om barnet og møder barnet med har ligeledes 

indflydelse på barnets oplevelse af sig selv. Den voksne har derfor et stort ansvar for 

måden der tales med og om et barn. Der ligger en betydelig definitionsmagt i 

narrativerne og den voksne kan med sine ord og attituder præge et barns opfattelse 

af eget værd. 

Barnets narrativer om sig selv kan ændre sig over tid, idet det gør sig positive eller 

negative erfaringer ud fra feed back fra omgivelserne. Tænkning og skabelse af 

mening sker hele tiden i samspil med den sociale kontekst (Bruner, 1999). 

 

 

Det pædagogiske grundlag med fokus på kommunikation  3-6 år 

 

Barnesyn 

Der skal arbejdes ud fra et ressource orienteret barnesyn med blik for potentialer. 

Hvert barn ses som unikt med dets egenskaber, evner, interesser og behov. Samtidig 

har alle børn behov for at indgå i nære anerkendende relationer med voksne samt 

have et positivt tilhørsforhold til sin børnegruppe. 

 

Læring 

Læring og udvikling er på alle udviklingsområder processer, hvor barnet lærer mere 

end det kunne tidligere. Det er den voksnes opgave at positionere sig passende i 

forhold til at vise barnet hvordan, at støtte barnet samt lade barnet afprøve selv. 

Børns læringsprocesser er forskellige, men alle børn har brug for at imødekommes, 

således de lykkes med netop deres læring.       
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Det er vigtigt for barnet, at det lærer at rette sin opmærksomhed mod noget i 

længere tid. At kunne koncentrere sig samt udvise ihærdighed i lege og aktiviteter er 

betydningsfulde færdigheder, som børn skal øve sig i at mestre, ellers bliver det 

vanskeligt at lære noget. Nogle børn har brug for mere voksen støtte i dette end 

andre. Den voksne skal sørge for at legene og aktiviteterne er overskuelige og i en 

passende sværhedsgrad. Støtten kan også være i form af vejledt deltagelse (Babara 

Rogoffs 1990) hvor den voksne guider børnenes handlinger samt deres 

kommunikative samspil, så børnene opretholder aktiviteten og overkommer 

udfordringer.  

 



6 
 

Pædagogisk læringsmiljø 

Der arbejdes med at skabe pædagogiske læringsmiljøer, der inspirerer børnene 

gennem et varieret og meningsfyldt indhold, vækker børnenes nysgerrighed og giver 

dem lyst til at eksperimentere. Glæde og begejstring over hinanden og det vi er fælles 

om, er motiverende for læring.  

Læringsmiljøet skal fysisk indrettes inspirerende og lægge op til forskellige lege og 

aktiviteter. Da der løbende arbejdes med ”Hit med Lyden”, skal der altid hænge 

billedmateriale på væggen, der understøtter dette. Desuden skal der være mulighed 

for at børnene kan tilgå bøger og skrive/tegne redskaber.  

Ved at de voksne i perioder skaber kroge med et postkontor, en købmand, en 

dyrlægeklinik eller et bibliotek kan børnene inspireres til at afprøve sproglige og 

skriftsproglige aktiviteter, som de kan opleve i nærmiljøet  

Vi arbejder med emner i de enkelte børnegrupper, det strækker sig over en måned 

eller mere. I emnet integreres de forskellige læreplans temaer, således børnene gør 

sig multimodale erfaringer. Læringsmæssigt er det en vigtig pointe at børnegruppen 

beskæftiger sig med et fælles emne, da de dermed gør erfaringer sammen, får viden 

og fælles sprog om emnet. 

For at sikre kvalitative læringsmiljøer for alle børn, arbejder vi med pædagogiske 

virkemidler som gruppestørrelser, varighed, gentagelser og tempo. I dagligdagen 

anvendes visualisering ved hjælp af billedkort, som muliggør en god kommunikation 

med alle børn, der således kan forstå og blive forstået.  

Vi arbejder desuden med at skabe overskuelighed, genkendelighed i rammer, 

relationer og indhold. Det har betydning for alle børns mulighed for trivsel og læring, 

men især er det en betydningsfuld faktor for børn i udsatte positioner. Ligeledes 

forberedes og inddrages børnene i hvad der skal ske og hvordan de har mulighed for 

at deltage.  

I dagligdagen udnyttes rutiner og mellemrum som værdifulde læringsrum da de 

tidsmæssigt fylder meget og giver mulighed for kontinuerlige gentagelser. 

Mellemrummene skal forstås som det der sker mellem de faste rutiner og de 

planlagte aktiviteter. Mellemrum er fx; påklædningen i garderoben, tiden hvor 

børnene venter på hinanden før en samling eller på vej til skoven. Sproget skal 

integreres i mellemrum og rutiner i forskellige former, enten ved samtaler med 
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børnene eller ved at børnene selv beskæftiger sig med noget værdifuldt, fx læser i 

billedbøger.  

De mange kontinuerlige sprogdryp betyder massiv påvirkning over tid, hvor børnene 

kan møde nuancerede ord for handlinger, genstande, sansninger og følelser.   

Eks. om ordtilegnelse i en rutine - samlingen:  

”Nu må alle børn, der har prikker på tøjet sætte sig op til bordet.”        

Herved arbejdes der i en periode med farver og mønstre integreret i en 

rutinesituation. For nogle børn er det betydningsfuldt at den voksne visualisere 

udsagnet ved hjælp af at holde et kort med prikker op. Senere kan der eksempelvis 

følges op på mønstre og farver i garderoben. 

Eks. Om et mellemrum, der bliver et læringsrum 

”Se min hue, den rød. Må jeg se din hue? 

Børnene kan vise deres huer til den voksne og de vil sandsynligvis også tale med 

hinanden om huernes farver og mønstre. Børnene har fået et fælles 

opmærksomhedsfokus initieret af en voksen. 

Eks. Om ordtilegnelse til frokost: 

 ”Prøv at skære jeres rugbrød over på midten. Nu har I ikke et helt stykke rugbrød 

mere, men to halve.” - senere kan frugt og grønt skæres i halve og kvarte eller i både.   

Herved arbejdes der med matematiske begreber på en måde, hvor børnene selv er 

aktive i handlingen, de oplever at ordene er meningsfulde og de opnår forståelse for 

begreberne. Med mange gentagelser lagres ordene i børnenes ordforråd.   

OBS: Et udviklende læringsmiljø er fri for indbyrdes samtaler mellem voksne. De 

voksne aftaler at samtale om børn og om planlægning på andre tidspunkter.      

       

Børnefællesskaber 

Der arbejdes løbende med at vedligeholde inkluderende børnefællesskaber, hvor alle 

børn anerkendes og får en stemme. Børnene oplever at de er forskellige, men at der 

er meget at være fælles om og det skaber glæde. I børnefællesskabet ses hvert barn 

ud fra individuelle ressourcer og behov og støttes i at deltage sammen med andre. 

Alle børn skal opleve at have et positivt og stabilt tilhørsforhold til sin 
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børnehavegruppe. Der arbejdes løbende med skabe og vedligeholde 

fællesskabsfølelsen, fx ved samlinger at lege sanglege, klappe rytme mm. 

I børnefællesskabet øver børnene sig i at regulere følelser og kommunikativ adfærd 

gennem kærlig voksen forståelse for barnet og eventuel guidning. Børnene støttes i at 

danne positive relationer til hinanden. Det er de voksnes opgave at vise børnene, 

hvad de kan være fælles om og hvordan børnene indbyrdes kan inspirere og hjælpe 

hinanden på tværs af alder og kompetencer.  

Der arbejdes proaktivt med læring og inklusion i børnefællesskaberne. 5-

trinsmodellen anvendes, som pædagogisk værktøj til social og personlig læring i 

børnegrupperne. Nyere forskning viser at eksplicit læring har positiv effekt. Eksplicit 

læring henviser til situationer, hvor den voksne tydeliggør, hvad der skal læres og 

hvordan. Børnene øver sig således sammen og opnår en fælles forståelse for sociale 

koder.  

Eksempel på fælles social læring: 

”I dag skal I lære om hvordan I kan hjælpe, når nogen er ked af det…”  

Herefter følges de 5 trin i modellen. Gennem samtaler om, hvad det betyder at være 

ked af det og hvad det betyder at hjælpe kan børnene udtrykke tanker og følelser 

forbundet med disse begreber. De lytter til hinanden og til den voksne. Herefter 

kommer der en struktureret øvelses periode, hvor børnene sammen øver sig gennem 

skuespil samt i de ægte situationer, der opstår i hverdagen. (se 5 trinsmodel) 

 

Dannelse og børneperspektiv 

Tilegnelse af sprog og kommunikative færdigheder er centralt for børns læring og 

trivsel. Sproget kommer ikke af sig selv. For at støtte børnenes sprogtilegnelse 

anvendes derfor læringsstigen samt sprogstrategierne for den gode samtale. 
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Herved får det enkelte barn mulighed for at udtrykke sine behov, tanker, ideer og 

ønsker samt øve sig i at forhandle, argumentere og udvikle selvstændig tænkning. 

Gennem samtalerne arbejder vi med dannelse og demokrati ud fra et 

børneperspektiv. Børnene giver gennem deres handlinger og ord udtryk for, hvad de 

oplever som betydningsfuldt og gennem inddragelsen tager hverdagen nye retninger.  

Vi er nysgerrige og interesserede i at forstå barnets perspektiv. Vores kommunikation 

med børn tager afsæt i et ønske om at forstå det enkelte barns perspektiv. Med 

barnets perspektiv for øje observerer, reflekterer, planlægger og handler vi. Vi er 

optagede at undersøge hvilke intentioner, der ligger bag et barns adfærd. Uanset 

hvordan barnet handler, så handler det ud fra, hvordan verden opleves fra dets 

perspektiv.  

Når et barns adfærd bliver uhensigtsmæssig, vil vi forholde os nysgerrige i forhold til 

bagvedliggende intentioner. Med undersøgelse og forhåbentlig forståelse for barnets 

perspektiv kan vi hjælpe barnet med at italesætte intentionen og hjælpe hen mod at 

lære en mere passende adfærd. 

Børn gør det så godt de kan, deres handlinger er meningsfulde for dem selv, med de 

behov, følelser og erfaringer de har med sig. Ud fra den betragtning er det ikke bare 

meningsløst men sandsynligvis også skadeligt, hvis de mødes med skæld ud. I stedet 

mødes børnene af empatiske voksne, der vil hjælpe dem til at kommunikere og lære 

nye måder at handle på. 
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Børn i udsatte positioner 

Det pædagogiske læringsmiljø skal inkludere alle børn og tage højde for børns 

forskellige behov. Vi møder det enkelte barn med tanke for dets zone for nærmeste 

udvikling, (Lev Vygotsky 1978). Der kan i læreringsmiljøet skrues op eller ned for 

pædagogiske faktorer, der spiller ind i forhold til individuelle behov. Se pædagogiske 

virkemidler i afsnit om læringsmiljø, hvor de pædagogiske faktorer er fremhævet med 

kursiv. 

  

Når et barn har kommunikative udfordringer er det betydningsfuldt at de voksne 

mindsker kravene i kommunikationen. Det kan gøres ved at arbejde med de nederste 

trin på læringsstigen eller som tidligere nævnt i teksten om samtalen, helt udelade 

spørgsmål og i stedet konstatere. På den måde kan samtalen tilpasses så alle kan 

deltage.  

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.  

Har den voksne en bekymring for barnets sprog rettes henvendelse til en 

sprogvejleder. Sammen planlægges en indsats, der først og fremmest tager 

udgangspunkt i at se på barnets muligheder i det pædagogiske læringsmiljø, og 

foretage justeringer der.  

Ved behov kan forældresamarbejdet udvides og der kan desuden tages initiativ til at 

inddrage eksterne samarbejdspartnere. Der udarbejdes individuelle handleplaner ved 

behov. 
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Leg 

”Børn leger for at være i live. Når de ikke leger, bliver de deprimerede. Det modsatte 
af leg er depression. Dét er vigtigt for pædagoger at forstå og være nysgerrige på. 
Mere end at fokusere på at legitimere, hvad legen fører til”, siger den norske 
professor Berit Bae, som i gennem mange år har forsket i børns leg. 

I tilslutning til ovenstående udsagn anerkender vi at legen har værdi i sig selv og at det 

er børns natur at lege. Legen understøttes i vores pædagogiske praksis ved at give 

børnenes leg tid og gode rammer. 

Børn har som udgangspunkt en legende tilgang til at undersøge og afprøve deres 

omverden for derigennem at tilegne sig færdigheder. I legen bearbejder børnene 

følelsesmæssige indtryk og kan gennem deres adfærd kommunikere bevidste og 

ubevidste tanker og følelser.  

Dog falder det ikke alle børn let at deltage i lege med andre børn. Den norske 

psykolog og specialpædagog Elisabeth Brekke Stangeland har i sin ph.d. afhandling 

undersøgt sammenhængen mellem børns sproglige og sociale udvikling. Studierne 

viser tydeligt at børn med lav sprogscore har vanskeligt ved at indgå i lege med andre 

børn.   
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Skemaerne tydeliggør vigtigheden i at de voksne engagerer sig i børns lege. Særligt er 

det betydningsfuldt at de voksne inddrager børn med lave sprogscore i lege. Den 

voksne skal konkret vise barnet, hvordan man leger ved selv at være rollemodel.  

Den voksne skal arbejde med at skabe legerelationer mellem barnet og andre børn, 

ved selv at deltage og guide legens forløb samt kommunikationen mellem børnene. 

Elisabeth Brekke Strangelands undersøgelser viser, at det er essentielt for børns 

sproglige- og sociale udvikling at de lærer at lege med andre børn.  

 

Sammenhænge 

Samarbejdet med forældrene skal sikre børn en tryg overgang fra hjem til dagtilbud. 

Det er vigtigt at forældrenes tanker og viden om barnet og dets sprog bliver et 

betydningsfuldt omdrejningspunkt i samarbejdet. Sprogvurderings resultater indgår 

som en del af samarbejdet og sammenholdes med observationer af barnets 

sprogbrug i hverdagen. 

Inden barnets overgang til skolen overdrages sprogvurderingsresultater og eventuelle 

igangværende handleplaner med forældrenes samtykke. 

Desuden skabes der i dagligdagen sammenhænge til det omgivende samfund ved 

sammen med børnene at gøre brug af lokale muligheder og på den måde opnå fælles 

erfaringer og sprog om noget uden for børnehavens rammer.    
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Forældresamarbejde 

I samarbejdet med forældrene om deres barns trivsel og udvikling herunder 

sprogtilegnelsen, anvendes sprogvurderingen som redskab.  

Hvis der er bekymring for barnets sprogtilegnelse eller udtalevanskeligheder kan 

forældrene tilbydes et samarbejde med sprogvejleder. Vi har desuden mulighed for at 

tilbyde et skræddersyet sprogforløb, ”Sprognøglen”, som er er et tiltag rettet mod 

forældrenes egen indsats med barnet.  

Forældrene inddrages i vores sprogpædagogiske praksis bl.a. gennem synliggørelse af 

børnenes deltagelse i hverdagens processer samt ved synliggørelse af børnenes 

produkter. 

Når et barn begynder i dagtilbuddet udleveres en ”forældresprogfolder”. Folderen 

tydeliggøre forældrenes betydningsfulde rolle for deres barns sproglige udvikling.  

På forældremøder informeres der om sprogarbejdet i den enkelte gruppe. 

 

Læreplanstemaet sprog og kommunikation 

Vi arbejder med en række sprogtemaer, som er med til at give børnene brede 

sproglige kompetencer. Børnehave personaler skal sætte sig ind i hvert sprogtema. 

 Samtalen er grundlæggende i vores arbejde. Der kan læses nærmere om dette i 

temaet om Samtaler.  

 Vi arbejder løbende med lydlig opmærksomhed med et alsidigt indhold. Dette 

kan der læses nærmere om i temaerne Lydlig opmærksomhed 1 og 2. 

 Vi arbejder løbende med skriftsproglig opmærksomhed, hvilket der kan læses 

nærmere om i temaerne Dialogisk læsning og Legeskrivning. 

 Vi arbejder løbende med børns ordkendskab. Der kan læses nærmere om 

arbejdet i temaet Ordforråd. 

 Vi arbejder løbende med børns Kommunikation i leg. Dette kan der læses 

nærmere om i temaet af samme navn.  

 Vi arbejder med børns udvikling af fortællelyst, der læses nærmere om i temaet 

Børn fortæller 

 



14 
 

 


