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3. Sprog 
 

Ved du hvorfor det er vigtigt at læse højt, synge og fortælle historier i børnehaven? 
Fordi: Det styrker børns sproglige udvikling. Børn lærer at bruge sproget til at udtrykke 
følelser, tanker og behov og at kommunikere med andre. 
 

3.1 Vores sammenhæng og vores forudsætninger 
 

I forbindelse med Silkeborg kommunes ønske om, at den enkelte børnehave udarbejder handleplan i 
forhold til sprog- og læsestrategien1, skal dette afsnit om sprog også ses som Tyttebærhusets 
handleplan. I afsnit 3.4 beskriver vi vores indsats på 3 niveauer: Den generelle indsats for alle børn, 
den fokuserede indsats og den særlige indsats for børn med et særligt behov for sprogstimulering og 
støtte.2 
 
Det er vores opgave, at holde øje med, at børnene udvikler alderssvarende sproglige kompetencer. 
Vi skal sammen med forældrene beslutte, om der skal iværksættes sprogstøtte med hjælp fra 
talepædagog. Vi benytter i denne forbindelse tilbuddet om en vejledende samtale med 
talepædagogen. En central ting i sprogstimulering er forældrenes indsats i det daglige, vi kan 
vejlede forældrene omkring dette, evt. i samarbejde med talepædagogen. 
 
Til at vurdere om sprogudviklingen er alderssvarende bruger vi TRAS som redskab. Vi har en 
sprogpædagog, der løbende deltager i temamøder. 
Til at vurdere skoleparathed i forhold til det sproglige, ser vi også på de kriterier for skoleparathed, 
der er udarbejdet i samarbejde med vores lokale skole og de andre børnehaver i området. 

                                                                                                                      
Børnene udvikler deres sproglige færdigheder i et socialt fællesskab, både i forhold til jævnaldrene 
men også i høj grad i forhold til stimulerende samvær med kompetente voksne. 
I løbet af børnehavealderen udvikles børnenes evne til at bruge sproget i samvær med andre. 
Sproget bliver mere og mere centralt i legen efterhånden som børnenes leg bliver mere rettet mod 
den sociale leg med andre. Mod slutningen af børnehavetiden mestrer de fleste børn at bruge 
sproget til at aftale rammen for en leg, til at forhandle undervejs i legen og til at løse konflikter. 
 
Børnene har brug for tid til leg for at sætte sproget i spil overfor hinanden, men de har også brug for 
voksne, der har tid og nærvær til at samtale om oplevelser i hverdagen. 
 
Centralt i børnehaven er vores ”Syslepædagogik”, her sættes ord på de praktiske hverdagsting vi 
gør sammen med børnene. Det er vigtigt, at lave noget meningsfyldt sammen. 
 
  

                                                           
1 Silkeborg kommunes Sprog og Læsestrategi 2012 
2 Behandlet på P-møde sep. 2014 - Inspiration i "Udvikling af sprog og læsefærdigheder blandt de 3 - 6årige" Silkeborg 
kommune 2014 

Der bliver skrællet kartofler til maden. Der bliver talt om,  

hvad vi skal have at spise den dag og mange andre ting. 
 

Marie hjælper med at finde de grønne bønner og 

klipper dem af med en saks. 
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I Blåbærhuset er vi tæt på naturen og dette giver os helt særlige muligheder for samtaler om 
oplevelser i naturen. På denne måde læres der nye ord og de sættes ind i en sammenhæng. Vi har en 
medarbejder med særlige kompetencer i forhold til skovbørnehave som læringsrum. 
Til jul er der en helt særlig tradition i Blåbærhuset. Tumlerummet forandres til et fortællerum med 
nisser og udstoppede fugle og dyr. Her lægges vægt på den levende fortælling.  
 
Sprog og kommunikation er mere end det verbale sprog. Mennesker kan også udtrykke sig på andre 
måder. Vi er opmærksomme på Howard Gardners teori om at børn har forskellige læringstilgange 
og dermed skal præsenteres for mange forskellige læringsveje.  
I Tyttebærhuset er vi så heldige, at have medarbejdere der er optagede af og er dygtige til både det 
billedlige og musiske udtryk.  
Derudover har vi en medarbejder der har en diplomuddannelse som dramalærer . I drama- 
pædagogikken ligger mange muligheder for at arbejde med sproget med en kropslig tilgang. 
 
I løbet af 2014 - 15 deltager alle medarbejdere i Silkeborg kommunes kurser i mediepædagogik. Vi 
har derudover en medarbejder, der har et diplommodul i mediepædagogik. Alle medarbejdere har 
en IPad som vi tilstræber at bruge kreativt og i dialog med børnene. De ældste børn laver f.eks. små 
tegnefilm og lægger tale ind på filmklip. 
 
Alle disse sprogstrategier er med til at skabe glæde og interesse omkring det sproglige samvær. 
Det helt centrale i vores generelle sprogindsats er, at vi ved, at børn lærer allermest, ved 
selvoplevede oplevelser der involverer krop og sanser. 
I disse år, er der meget fokus på evidens og vi er opmærksomme på, hvordan dette styrer 
pædagogikken.  "Dialogisk læsning" for sprogsvage børn er et eksempel på dette. Vi anerkender, at 
det virker og er med til at styrke sprog og senere læsning. Hos os er det vigtigste dog:  At skabe 
læringsrum, hvor børnene mærker og sanser verden sammen med nærværende voksne.  På denne 
måde får de nye ord og begreber til at lagre sig i hukommelsen (den episodiske 
langtidshukommelse)3 Altså: Vores sprogstrategi er derfor centreret omkring "dialogiske 
oplevelser". 

                                                           
3 Se artikel i Børn og Unge august 2014 om hukommelse og bogen "Sprogets milepæle" 2014 kap. 6 "Hukommelse". 
 

Vi har samlet valnødder fra vores valnøddetræ og nu skal de 

knækkes med hammer og spises. 

 

Vi sætter ord på oplevelser i forbindelse med vores årstidsfester og halvårstemaer. 
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3.2 Mål: 
• At give alle børn kommunikative kompetencer, så de kan udtrykke sig og blive forstået af 

andre. 

• At lære at lytte til andre børn og voksne. 

• At skabe opmærksomhed på, at der er mange måder at kommunikere på (mundtlig, skriftlig, 
billedmæssig/digitalt og kropslig kommunikation). 

• At få øje på, og derefter gøre en indsats for de børn, der har brug for ekstra 
sprogstimulering. 

• At der tages højde for individuelle forudsætninger og erfaringer hos børnene. Derfor skal der 
skabes et anerkendende sprogmiljø. 

 
3.3 Tegn: 
Til at vurdere, om et barn har behov for en mere fokuseret eller særlig indsats ser vi efter tegn på 
dette ved at benytte os af materialet i TRAS4. Forældre til børn under 3.4år kan desuden udfylde et  
materiale fra ministeriet, der undersøger ordforråd og semantik. Til de ældste børn ser vi på vores 
tjekpunkter i forbindelse med skoleparathed. (Er udarbejdet sammen med skolen 2001). 
Nedenstående er vores fokuspunkter: 5 
 
3-4årige:  
At de har lyst til at kommunikere med andre. At de bruger sproget til at opnå kontakt med andre.  
At de kan aflæse hinandens kropssprog  
At deres talesprog for det meste er forståeligt for andre. 
At de viser interesse for billedbøger og kan fastholde opmærksomhed over for en aktivitet i kortere 
tid. 
 
4-5årige:  
At kunne begynde at bruge sproget i legen til forhandling og konfliktløsning 
At kunne bruge sproget til at udtrykke følelser og oplevelser 
At kunne huske de mest brugte rim, remser og sange. 
At barnets udtale er aldersvarende (se TRAS) 
 
5-6årige:  
At være optaget af at legeskrive, tegne og stave. (Skriver sit eget navn)  
At være optaget af rim og remser og sprogets finurligheder. 
At kunne fortælle en historie og have overblik over en historie.  
At kunne lytte til højtlæsning eller historiefortælling uden at der støttes med billeder.  
At kunne planlægge og gennemføre en længerevarende leg med andre? 
At bidrage mundtligt med løsning af konflikter og uenigheder med andre. 

                                                                                                                                                                                                 
 
4 TRAS = Tidlig Registrering Af Sprogudvikling 2003 
5 Se uddybning i TRAS materialet og "Sprogets milepæle" 

"Kan den larve virkelig blive til en sommerfugl"? 

 

Når man selv har fanget og haft f.eks. en "violetrandet løbebille" i hånden, så 
huskes oplevelsen og det nye ord.  
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3.3 Tiltag:  
 
Vi skal beskrive vores indsats på 3 niveauer: Den generelle indsats, den fokuserede indsats og den 
særlige indsats. 
  
Den generelle indsats:  
Sproget udvikles først og fremmest sammen med nærværende voksne, der samtaler med børnene 
om hverdagens oplevelser og gøremål. 
De voksne skal bruge et nuanceret hverdagssprog. På denne måde, hører børnene ord, som de ikke 
kender endnu, men som de kan forstå ud fra konteksten. 
 
Vi vil gerne se, at de voksne påtager sig rollen som ”mediator” i konfliktsituationer mellem 
børnene, sådan at den enkelte kommer til orde og får sig forklaret. Sprogsvage børn har særlig brug 
for de voksnes sprogstøtte ved konflikter med andre. 
 
Det er vigtigt, at alle børn bliver mødt af en voksen med et "Go'morgen", når de kommer om 
morgenen. Ved dette møde vurderes også, om barnet har brug for støtte til at få sagt farvel til den 
der afleverer. 
Et barn der er ked af det skal mødes empatisk spejlende6, så barnet føler sig set, accepteret og 
forstået. Sprogsvage børn skal ofte have hjælp til at sætte ord på følelser. 
 Om morgenen er der ro til at læse bøger og spille spil. Vi bruger af og til "Skattekisterne" med 
bøger og spil på biblioteket. 
 
I forbindelse med formiddagsmad, er der fælles opmærksomhed omkring fortælling, at synge 
sammen, rim og remser etc. Det er også her, vi giver besked om dagens og ugens aktiviteter. 
I vinterhalvåret har vi "morgenmustik" hver fredag i Tyttebærhuset. Dette er en blanding af musik, 
bevægelse og pædagogisk idræt. 
 
Til frokost spiser vi med så små grupper som det nu er muligt. En lille gruppe giver bedre mulighed 
for dialog og de voksne må sikre at alle kommer til orde. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvert år laver vi "årets spil" som bruges til fødselsdagsgave til børnene. Det er altid spil med 
billeder fra vores hverdag i Tyttebærhuset og Blåbærhuset. Disse spil har givet anledning til mange 
fortællinger fra børnehaven derhjemme og dermed mulighed for at gå i dialog med børnene om 
dette. 
 
Vi bruger Ipads som et redskab til formidling til forældre. Laver små film og fotos og sætter på 
hjemmesiden. Dette giver også børn og forældre mulighed for at tale om oplevelser i børnehaven. 
Vi tager på udflugter for at opleve verden udenfor børnehaven og snakke om ting og fænomener, 
der ligger udenfor vores hverdag.  
 
                                                           
6 jf. artikel af Lars Rasborg P-møde okt. 2014 og personalets arbejde med KRAP de seneste år. 

En lille gruppe spiser og taler sammen Fødselsdagsgave - årets spil. 
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Den fokuserede indsats og forældresamarbejde 
Hvis der er tegn på, at barnet har brug for en mere fokuseret sproglig indsats, er det meget vigtigt, at 
forældrene inddrages i en handlestrategi i forhold til dette.  
Vi  laver en TRAS-test, så vi kan se hvor barnets udfordringer ligger, det kan være: 
- Receptive vanskeligheder (forståelse) 
- Produktive vanskeligheder (at udtrykke sig) 
- Lydlig opmærksomhed (svært ved at skelne sproglyde) (obs. på hørelse). 
- Kommunikative vanskeligheder - svært ved at følge spilleregler for samtale og sproglig 
interaktion.7 
Sammen med forældrene aftaler vi møde med talepædagogen om en vejledende samtale. 
I forhold til skolestart informeres skolen om sprogsvage børn og den indsats der har været. 
 
Den særlige indsats og forældresamarbejde 
På baggrund af den vejledende samtale med talepædagogen anbefales der evt. en særlig indsats for 
et enkelt barn. 
Der laves en indstilling til PPR om taleundervisning og forældrene inddrages i dette. 
Talepædagogen undersøger årsagen til sprogvanskelighederne og kommer med anbefalinger til 
handleplan. 
Barnets manglende sprogkompetencer kan også give vanskeligheder i samspillet med andre eller 
omvendt kan barnets generelle trivsel påvirke sproget. Her kan vi også søge hjælp til handleplan hos 
vejledningspædagog, eller på K-møde. 
 
Både i forhold til den fokuserede indsats og den særlige indsats, er det meget nødvendigt, at 
forældrene er aktive medspillere omkring sprogstøtte til barnet og er sproglige rollemodeller. 
Forældrene  har større mulighed for at være i dialog på to-mandshånd med barnet end vi har i 
institutionen. Der gives vejledning til sprogstøtte f.eks. gennem forældreapp. fra "Sprogpakken"8 
Her gives gåde råd omkring understøttende sprogstrategier og dialogisk læsning. 
 

Sprog er meget andet end det talte sprog:  
 
Billedsprog: 
Vi lader børnene udtrykke sig i billeder ved at tegne og male. Vi lægger vægt på børnenes egne 
udtryk. Ved strukturerede forløb, laver vi målbeskrivelse og arbejder med bevidst valg af 
materialer. 
Vi deltager i efterårsudstillingen i Multihuset i Sejs sammen med de lokale kunstnere.  
 

Børnene har fået til opgave, at tegne deres familie. (Denne familie har 

også lige fået krone på til pynt). 

Billedet blev brugt til en lokal efterårs- udstilling og senere til årets 
julegave til mor og far.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Musik-sproget: 

Vi synger, danser og spiller musik. Vi er mange, som kan lide at synge. 
Sang og rytme skaber opmærksomhed på sproget, glæde og fællesskab. 
 

                                                           
7  Se mere i Pjece fra Silkeborg kommune "Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6årige" 2014 (på P-
møde sep. 2014 
8 Se www.sprogpakken.dk  (fra socialministeriet) 
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”Først den ene vej og så den anden vej…” 
 

Det at lære og huske en sang, skaber opmærksomhed 
på sproget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skriftsproget: 
Vi skal ikke lave skole i børnehaven, men vi skal understøtte børns udvikling af skriftsprog. 
Forskning har vist, at børn, som er opmærksomme på bogstaver og lyde, som kan skrive deres navn 
og evt. andre ord inden skolestart, klarer sig bedre i skolen. De ældste børn er meget optagede af 
skriftsproget, de legeskriver og vil gerne skrive ord, når det giver mening for dem.  
 

De ældste børn i børnehaven laver loppemarked og har en bod sammen med en 
eller to andre. 

I den forbindelse er de optagede af at skrive tilbudsskilte. 

De lærer noget om skriftsprogets 
anvendelse og det bliver brugt i en meningsfuld og motiverende sammenhæng 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kropssproget: 
Børn lærer sprog gennem kroppen og sanserne. Derfor er det vigtigt med en kropslig og 
sansemæssig tilgang til sprog. Vi synger derfor ofte sange og siger rim og remser med fagter og 
bevægelse og dramatiserer små fortællinger og eventyr. 
 Dramapædagogik er meget virksom i forhold til tilegnelse af sprog og læring generelt. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det digitale sprog: 
De 3-6 årige har allerede tilegnet sig kompetencer i at bruge digitale medier og har kendskab til 
mange spil og hjemmesider, de kender allerede mange ord, der hører til "det digitale sprog". I 
børnehaven vil vi gerne bruge vores Ipads kreativt og i et fællesskab med en lille gruppe. 
Sprogsvage børn bliver understøttet af muligheden for at arbejde med film og billeder omkring 
oplevelser. 

De 4-arige spiller teater om "Prinsessen der ikke 
ville vaske hænder"   

Gr.1 laver Hatteteater for gr. 2. 
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Halvårstemaer 
Temaarbejdet betyder at barnet bliver udfordret sprogligt og lærer nye ord. Vi arbejder med et tema 
fra januar til juni. 
 
Årstidsfester 
Til børnehavens årstidsfester hører forskellige traditioner og ritualer som bliver i-tale-sat som fælles 
gods for store og små: 
Til majfesten synges majsange – til høstfesten dramatiserer vi sangen om husbonden og Lasse – til 
jul går vi Luciaoptog i kirken o.s.v. 
Forud for disse begivenheder, spørger vi børnene om de kan huske noget fra året før – f.eks: ”Hvad 
var du sidste år til fastelavn?” 
 
Brobygning 
I forbindelse med bevillingsmål 2014-15 deltager vi et projekt med Sejs skole og områdets andre 
børnehaver omkring "Sprog og bevægelse". Børn fra indskolingen laver aktiviteter sammen med 
vores børn. 
Vi har også tidligere lavet fælles projekt omkring natur og Ipads med en 3. klasse fra skolen. 
Vi deltager ved skolestart i 2014 et forsøg omkring sprogscreening af skolestartere med Rambølls 
sprogtest. 
Viden om det enkelte barns sproglige forudsætninger bringes videre på overleveringsmøde med 
skole og SFO-personale og anvendes i forbindelse med skolestart. 
Se i øvrigt brobygningsmateriale på børnehavens hjemmeside om overgangsaktiviteter og 
overlevering.  
 
Evaluering og dokumentation: 
Der tages fotos og film af oplevelser, som vises på vores hjemmeside eller Youtube. Vi tager også 
små filmklip på vores Ipads, som kan vises til forældre og børn, dette giver stof at samtale om. På 
denne måde får vi respons fra både børn og forældre og vi kan registrere tegn på om vores indsats er 
lykkedes. 
 
Der evalueres, sammen med forældrene, på indsats/handleplan i forhold til børn med 
vanskeligheder. Hvis talepædagogen er inde i billedet, skal hun også deltage i denne evaluering. 
I forhold til børn, vi skønner har brug for en særlig indsats bruger vi TRAS – til at registrere hvor 
der evt. skal gøres en særlig indsats for det enkelte barn. 
Der laves evt. en ny TRAS som evaluering af et sprogunderstøttende forløb. 
 
 
Se i øvrigt afsnittet om evaluering og dokumentation generelt. 

Der er meget sprog i at lave en tegnefilm sammen med en anden og skriftsproget får også en meningsfuld betydning, når vi laver bøger og film. 

 


