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Målgruppe:  

I dagplejen har vi børn fra 0-2,11 år  

Når de små børn starter i dagplejen, er deres ordforåd meget passivt. 

Det er hos os at det passive ordforåd udvikler sig til et aktivt ordforråd. 

 
 
Forord: 

Når vi taler sprogstimulering i dagplejen, er det ikke kun et spørgsmål om at lære børnene 

nye ord. Det at tale indeholder meget mere end at sige ord. Der er rytme, timing, 

grammatik, lyd-systemer, kulturelle regler for sproget og meget mere! At lære at tale 

består af mange ting! 

 

Men vigtigst er det, at vi giver barnet LYST til at kommunikere! De små børn skal i første 

omgang ud fra en strøm af sproglyde, der for dem lyder som en sammenhængende 

masse, lære at udlede de enkelte ord som enkeltstående lydlige enheder, der har et 

afgrænset indhold (’Er – du –sulten?’ i stedet for ’Erdusulten’). De skal lære, at ’sulten’ er 

det samme ord uanset om det er mor, far, storebror eller andre, der siger det på hver 

deres måde og de skal lære, at ordet er det samme, uanset om det siges i det ene eller 

andet toneleje (fx sødt eller irriteret), eller med den ene eller anden intention (f.eks. som et 

spørgsmål eller en opfordring). Børn skal altså både lære at afkode lyd, betydning, 



 

 

2. 

 

toneleje og kommunikativ intention. De står overfor en meget stor afkodningsopgave. 

Dette gælder ikke kun i forhold til deres første afkodning af sprogets lyde, det gælder også 

i forhold til den videre indlæring af mange tusinde ord. Det gælder ligeledes, når de skal 

lære at bøje ordene og sætte dem sammen til sætninger og historier og når de skal lære 

det komplicerede sæt af uskrevne regler, der er virksomme i den sproglige kommunikation 

med andre. 
 

Men vigtigst af alt er måske dialogformen - det samspil som det helt lille barn instinktivt har 

en forståelse for. Dette, at dialog netop er noget der bølger frem og tilbage mellem 

personer. Jeg gør/siger noget og du gør/siger noget. Denne grundlæggende rytme er 

vigtig - lidt som en fælles puls i samspillet. Det er helt centralt at støtte barnet i denne form 

for samspil, da det danner det fundament, resten af sprogudviklingen bygger på. Barnet får 

helt tidligt den oplevelse, at det er med til at skabe den fælles kommunikation, hvilket giver 

en naturligt lyst til at kommunikere. 
 
Den voksnes rolle i relationen til barnet: 

• Gør dig tilgængelig for øjenkontakt 

 

• Hav fokus på barnet, når det taler 

 

• Brug det anerkendende sprog 

 

• Sæt ord på det, du gør og barnet gør og det, I ser og oplever. Og sæt ord på de        

andre børns handlinger, så børnene bliver tydelige for hinanden 

 

• Ret aldrig på barnets sprog, men gentag ordet/sætningen tydeligt. "Ja det er rigtigt, 

der er en dukkevogn" 
 

• Lær barnet at sætte ord på følelser 

 

Vi skal være bevidste om at sætte ord på alt det, som vi beskæftiger os med i 

dagligdagen.  
Eksempler: 

Vi har i dagplejehjemmet og i legestuerne skabt rum og plads til sproglige læringsmiljøer 

Dagplejerne går på biblioteket med børnene 

Hver 3 måned bliver bøgerne i legestuerne skiftet ud med nogle nye.  
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Vi kan låne sprogposer på biblioteket 

Der bliver sunget, meget i hverdagen, både derhjemme og i legestuen  

Vi har sangkuffert i legestuerne. 

Vi har et tæt samarbejde med talehørekonsulenterne for CULT.  samarbejde med, der 

kommer på besøg i legestuen og i dagplejehjemmene.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Overordnede mål: 

• Børn  skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens 

aktiviteter 

• børn skal udfordres til sproglig kreativitet samt til at udtrykke sig gennem forskellige 

genrer 

• børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og 

den skriftsproglige verden, herunder bogstaver og tal 

• børn skal have adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler, herunder have 

mulighed for at arbejde med IPad. 
 
 
 
 

Læringsmål 

Den pædagogiske praksis og børnemiljøet, skal sikre at: 

• Børnene udvikler sprog og skriftsprog, med nærværende og kommunikative voksne. 

• At udvikle sprog igennem leg samvær og passende læringsmiljøer 

• At have lyst og mod til at bruget sproget og skriftsproget kreativt og 
eksperimenterende i dialogen og kontakten til omverden 

 

Vi forventer at se børn der udviser glæde ved og uopfordret begynder at synge og sige rim 

og remser 
 

Vi forventer at børnenes sprog bliver mere korrekt, og at deres ordforråd bliver udvidet. At 

børnene af sig selv går mere i dialog med hinanden i lege og aktiviteter. 
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Forforståelse/Metode 

Vi vil være bevidste om at barnet altid er omgivet af sprogligt stimulerende miljøer.  

Børn har brug for et rigt sprogligt miljø for at kunne udlede de sproglige mønstre, som de 

bruger til at lære sprog med. Børn skal høre ord og sætninger mange gange og i mange 

variationer for at kunne afkode meningen med de enkelte ord og sætningskonstruktioner. 

 
 
 
 
 
 
Den interne dokumentation 

Vi arbejder målrettet med de iagttagelser og analyser vi opnår igennem processerne/  

aktiviteterne 

Vi arbejder med refleksions noter, så vi hele tiden har opmærksomhed på processen, og 

fokus på det enkelte barns deltagelse og engagement  

Vi anvender forskellige læringsstrategier, så vi sikrer at det enkelte barn får de passende 

udfordringer. 

Vi drøfter individuelt og på personalemøder processerne.  

 
 
 
 
Den eksterne dokumentation 

Til forældrene: Vi sender billeder til forældrene, vi bruger diashow på iPad en, når vi laver 

forløb, så de ser dokumentation af processen. 

Vi laver fotoplancher og hænger op i legestuerne. 

Vi snakker med forældrene om, hvad vi har lavet og fortæller de små gode historier, som 

opstår i sådan nogle spændende og lærerige processer 

Så har forældrene også mulighed for, at have dialogen med børnene om, hvad de har 

lavet i dagplejen. 
 

Til kommunen: Vi laver Mål og styringsskemaer  
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Evaluering 

For at sikre en løbende og faglig udvikling og refleksion, vil vi i på tilsyn, og på 

personalemøderne i legstuerne, drøfte vores iagttagelser og de processer som vi har 

arbejdet med. Så har vi mulighed for at undersøge, om vi ser de forventet tegn og om 

vores tiltag er optimale, eller om der er noget der skal justeres i forhold til vores 

læringsmål. 

 
 
 
 

Dialogisk læsning 

I modsætning til den traditionelle højtlæsning, hvor den voksne læser og barnet lytter, 

kræver dialogisk læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sproglig 

interaktion fra barnets side under læsningen. Ved at engagere barnet sprogligt under 

læsningen bliver barnet udfordret mere rent intellektuelt, hvilket resulterer i bedre 

sprogfærdigheder samtidig med at metoden stimulerer barnets abstrakte tænkning. 

Dialogisk læsning kan anvendes målrettet til at understøtte specifikke kompetencer som at 

øge det ekspressive og receptive ordforråd og narrative kompetencer, ligesom den 

dialogiske læsning kan anvendes mere generelt som udgangspunkt for gode samtaler. 

 

Dialogisk læsning er en enkel og effektiv metode til at understøtte børns tilegnelse af 

talesproglige kompetencer, der nemt kan tilpasses de øvrige pædagogiske tiltag i 

dagtilbuddet. At dialogisk læsning også har vist sig at have en effekt på børn med 

sproglige udfordringer betyder, at disse børn kan støttes igennem en aktivitet, som af de 

fleste børn opleves som naturlig, engagerende og sjov. Brugen af dialogisk læsning med 

inddragelse af de understøttende sprogstrategier er en metode som lægger op til en fælles 

aktivitet, der tager udgangspunkt i det enkelte barns særlige sproglige forudsætninger, når 

pædagogen er bevidst om, hvordan hun støtter hvert enkelt barn igennem den måde, hun 

selv bruger sproget på. At dialogisk læsning også kan benyttes af forældrene gør metoden 

særlig anvendelig. 
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En model for dialogisk læsning: 

Den dialogiske læsning består, som ordet angiver, af to aktiviteter: dialog og læsning. 

Metoden bygger i sin oprindelige form på tre overordnede strategier, som kan bruges 

under hele læseforløbet: 

• Brug teknikker der opmuntrer barnet under oplæsningen (stil spørgsmål til barnet) 

• Giv maksimal informativ feedback under læsningen (fortolk og udvid det barnet 

siger) 

• Giv støtte der passer til barnets nærmeste udviklingszone 

 
 

Se også vedlagte bilag bagerst i handleplanen. 
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