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1. Indledning
Brønderslev Kommune har en ’Sprogstrategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge
0-16 år’, som henvender sig til politikere, forældre og fagprofessionelle. Sprogstrategien er politisk behandlet
og godkendt af Børne- skoleudvalget i juni 2020. Publikationen ’Handlevejledning og rammebeskrivelse for
de fagprofessionelles arbejde med udviklingen af det talte og skrevne sprog hos børn og unge 0-16 år’ er
udarbejdet på baggrund af Sprogstrategien, og henvender sig til de fagprofessionelle i dagtilbud, skole, sundhedsplejen, kulturskolen, folkebiblioteket og tale-høre konsulenter i PPR.
Publikationen ’Handlevejledning og rammebeskrivelse’ uddyber Brønderslev Kommunes Sprogstrategi i forhold til følgende:
•
•
•
•
•
•

De fire hovedområder for de fagprofessionelles arbejde med sprogudvikling
Rammer for Sprogvurderinger i dagtilbud og skole
Den gode overgang
Tidlig literacy
Inspiration til fysiske sprogmiljøer i dagtilbud
Pædagogisk litteratur og anden inspiration om sproglig udvikling

_____________________________________________________________________
Børns tidlige skriftsprog (at læse og skrive) bør være en lige så selvfølgelig og stor del af dagplejens, vuggestuens og børnehavens domæne som opmærksomheden på børns udvikling af talesproget. Mest af alt fordi
børn interesserer sig for skriftsproget, fra de er ganske små. Men også fordi skriftsproget er en meget væsentlig faktor for at begå sig, begribe verden og for at deltage i sociale fællesskaber. At skrive og læse giver
mulighed for oplevelser, ny viden og større selvværd. At skrive og læse er ikke modsætninger til fantasi, leg
og personlig udvikling. Det er snarere byggeklodser i processen.
Klara Korsgaard, 2018
_______________________________________________________________________________________

2. Sprogstrategiens fire hovedområder
Brønderslev Kommunes vision for arbejdet med udvikling af børn og unges sprog og skriftsprog er:
At give børn og unge mulighed for at blive så dygtige som de kan, og mindske betydningen af social baggrund
i forhold til faglige resultater.
At styrke og udvikle børn og unges sprog og skriftsproglige kompetencer – også kaldet literacy kompetencer,
så de kan tilegne sig faglig viden, gennemføre en uddannelse og være aktive samfundsborgere i et demokratisk samfund.
På baggrund af visionen udpeges følgende fire hovedområder for de fagprofessionelles arbejde med at udvikle det talte og skrevne sprog hos børn og unge i alderen 0-16 år:
o
o
o
o

Samarbejde med forældre
Børns sprogudvikling i dagtilbud og skole
Skriftsproglig udvikling i dagtilbud og skole
Alle børn og unge skal blive så dygtige som muligt
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Nedenfor uddybes de fire hovedområder.

2.1.

Samarbejde med forældre

I Brønderslev Kommune samarbejder forældre, sundhedsplejen, kulturskolen, folkebiblioteket, PPR, dagtilbud og skole om børns sproglige og skriftsproglige udvikling, og der er sammenhæng i sprog- og skriftsprogsindsatser i dagtilbud og skole. Det har stor betydning for børns sproglige og kognitive udvikling, at deres
forældre – uanset sproglig og social baggrund – taler med og læser for deres barn, og at forældre bruger
sproget til kommunikation og leg med barnet lige fra fødslen. Hermed etableres barnets grundlæggende forudsætninger for at udvikle sprog og skriftsprog, og der er en direkte sammenhæng mellem det antal ord,
barnet hører og lærer i sine tre første leveår, og barnets læsefærdigheder i 9-års alderen.
Forældrenes betydning for barnets sproglige og skriftsproglige udvikling fortsætter ind i skolen. Når forældrene taler med deres barn om, hvad det lærer i skolens fag, får barnet mulighed for at bruge sit hverdagssprog og knytte det til fagsproget i skolen, hvilket styrker både barnets læreproces og sproglige udvikling.
Ved at vise interesse for og anerkende barnets skriftsproglige kompetencer, er forældre desuden med til at
grundlægge gode læse- og skrivevaner hos deres barn. Derfor indgår forældre i et tæt samarbejde med dagtilbud og skole, for at skabe en fælles forståelse og for at styrke barnets sproglige og skriftsproglige udvikling
bedst muligt både i hjemmet, i dagtilbud og i skolen. I dette samarbejde har de professionelle omkring barnet
ansvaret for at tydeliggøre gensidige forventninger. Forældre skal vide, hvad de kan forvente sig af dagtilbud
og skole, og hvad der forventes af dem som forældre.
I Brønderslev Kommune er der fokus på ethvert barns sproglige og skriftsproglige udvikling lige fra dets tidligste leveår til udgangen af folkeskolen. Udviklingen af sprog og skriftsprog sker som en fortløbende proces,
og derfor bygger sprog- og skriftsprogsindsatser i skolen videre på indsatserne i dagtilbuddet. For at give
barnet de bedste muligheder for at udvikle sig sprogligt og skriftsprogligt er det vigtigt, at de professionelle
omkring barnet skaber sammenhæng i de sprog- og skriftsprogsindsatser, barnet på ethvert givent tidspunkt
deltager i.
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Samarbejde med forældre og sammenhæng i indsatser understøttes bl.a. ved at:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.2.

Se forældre som en vigtig ressource og samarbejdspartner og styrke forældres bevidsthed om
deres væsentlige betydning for deres barns sproglige udvikling
Vise forældre, hvordan de kan styrke deres børns sproglige og skriftsproglige udvikling
Sundhedsplejen understøtter forældre i at styrke barnets tale- og skriftsproglige kompetencer
gennem bevidst brug af sproget (Ved hjemmebesøg og rådgivning/vejledning pr. mail og tlf.)
Sundhedsplejen uddeler oplæsningsbog til alle 2 årige børn ved et ekstra besøg i 15-18 måneders
alderen (folkebibliotek og sundhedspleje i et samarbejde)
Have en sammenhængende strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området
Sikre gode overgange mellem dagtilbud, SFO, skole og ungdomsuddannelse
Inddrage forældre aktivt i sprogvurderingsarbejde samt opfølgning
Samarbejde med forældre om mål og indsatser for deres børns sproglige og skriftsproglige udvikling samt evaluering af disse
Synliggøre det enkelte barns sproglige udvikling med henblik på at optimere samarbejdet mellem
skole og hjem i forhold til barnets sproglige udvikling
Forældre oplever sammenhæng mellem dagtilbud og skole i forhold til at følge barnets sproglige
udvikling

Børns sprogudvikling i dagtilbud og skole

Alle børns sprogudvikling styrkes i både dagtilbud og skole, så børnene i stadig højere grad kan bruge sproget
til personlig, social og kognitiv udvikling og som grundlag for deres skriftsproglige udvikling. Sproglige kompetencer har betydning for børns muligheder for at udvikle sig læringsmæssigt, og stærke sproglige kompetencer allerede inden 3-års alderen har vist sig at være én af flere væsentlige faktorer, for at mindske betydningen af social baggrund i forhold til senere faglige resultater i skolen. Derfor skal alle børn i Brønderslev
Kommune - uanset social baggrund – have mulighed for at udvikle så gode sproglige kompetencer som muligt. Da børns sprog udvikles i samspil med voksne, har de sproglige miljøer i hjemmet og i dagtilbud stor
betydning for børns sprogudvikling.
Det sproglige miljø i Brønderslev Kommunes dagtilbud har således stort fokus på at fremme småbørns naturlige interesse i at forstå og anvende verbalt og nonverbalt sprog samt symbolsprog, så børn udvikler aldersvarende sproglige færdigheder. Børn med gode sproglige kompetencer ved skolestart har de bedste forudsætninger for at kunne udvikle gode læse- og stavefærdigheder som redskab for personlig og faglig udvikling.
I skolen arbejdes der videre på at udvikle børns sproglige kompetencer og på at bygge bro mellem børns
hverdagssprog og fagsprog, så sprog og skriftsprog kan anvendes som redskab for læring i alle fag. Flersprogede børn kan have sproglige udfordringer i deres dagligdag og står over for en større sprogtilegnelsesopgave
end børn med dansk som modersmål. Da flersprogede børns sprogudvikling på dansk er afhængig af barnets
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modersmål, er det vigtigt at tage udgangspunkt i og inddrage barnets sproglige erfaringer på modersmålet i
det daglige sprogarbejde i dagtilbud og i undervisningen i skolen.

Børns sprogudvikling i dagtilbud og skole understøttes bl.a. ved at:
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

2.3.

Sprogarbejdet og sprogindlæring medtænkes i alle hverdagsrutiner og pædagogiske aktiviteter i
dagtilbud. Sprogstimulering af både ét og flersprogede børn indgår i denne daglige pædagogiske praksis
Skærpe opmærksomheden på at skabe et læringsmiljø i dagtilbud der har høj sprogpædagogisk
kvalitet, idet børns sprogudvikling finder sted hele tiden, og ikke kun er noget der foregår i tidsafgrænsede ugentlige indsatser
At børns ordforråd understøttes som en uformel del af de daglige samtaler og under en mere
formel dialogisk læsning i såvel analoge som digitale læsematerialer
At læse med – ikke for – børn ved at opmuntre børn til løbende at deltage i samtale og bidrage
med tanker og ideer under højtlæsning ved at stoppe, spørge, lytte, reflektere, forklare og kommentere
Dagtilbud samarbejder med folkebiblioteket om Bibliotekernes sprogspor: Sprogstart 1-3 år og
Sprogstart 3-6 år
Professionelle anvender et abstrakt og beskrivende sprog i deres samtaler med børn og unge,
for at understøtte tænkning og læring. Dette gøres ved at føre meningsfulde samtaler, vise
nærvær i samtale, vente, lytte og lade børnene tale, forklare og udfolde sig samt stille åbne
spørgsmål
Styrke sprogudvikling ud fra det enkelte barns individuelle forudsætninger, potentialer og behov – både i dagtilbud og i skole
Vurdere børnenes sprog med sprogvurderingsværktøjerne: Sprogvurdering 3-6 år og
SprogTrappen 0-3 år, så det bliver muligt at identificere børn med en forsinket eller afvigende
sproglig udvikling og tidligt igangsætte en sprogudviklende indsats
Skabe overblik over det enkelte barns sproglige ressourcer og forudsætninger ved at anvende
sprogvurderingsværktøjer
Professionelle har et fælles sprog ved overgange fra vuggestue/dagpleje til børnehave og fra
børnehave til skole
Videndele om sprog og sprogudviklende aktiviteter både lokalt og i netværk
Tilstræbe, at hver børnehave har mindst én sprogpædagog

Skriftsproglig udvikling i dagtilbud og skole

Børn og unge i Brønderslev Kommune udvikler gode skriftsproglige kompetencer i alle boglige fag. Gode
skriftsproglige kompetencer kommer ikke af sig selv. De skal opbygges over mange år, og grunden skal lægges
længe før skolestart. I Brønderslev Kommune hænger den tidlige skriftsprogspædagogik sammen med den
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generelle pædagogiske indsats i dagtilbud. Skriftsproget inddrages i naturlige og meningsfulde sammenhænge og med afsæt i børnenes interesse og naturlige nysgerrighed.
Gennem sansning, leg og samvær om skrift og symboler får alle børn mulighed for at gøre sig mange personlige erfaringer med skriftsprog, hvilket giver dem et godt grundlag for deres videre tilegnelse af skriftsprog i
skolen. Med skolereformen (Jf. Lov 1640 af 26/12/2013) er der fastsat en række nationale mål og resultatmål
for folkeskolen. Således skal alle elever udvikle så gode læsefærdigheder som muligt, og mindst 80 % af eleverne på alle klassetrin skal være gode til at læse. Andelen af de allerdygtigste læsere skal stige for hvert år,
og andelen af de svageste læsere skal falde år for år.
Skriftsproglige kompetencer bruges i alle fag til at læse og skrive sig til viden. Derfor er undervisning i læsning
og skrivning ikke kun dansklærernes ansvar. Alle lærere er læselærere, og har et særligt ansvar for at undervise eleverne i at læse fagenes tekster med god forståelse, udvikle deres ordkendskab og undervise dem i at
skrive faglige tekster i fagene. Eleverne skal udvikle og føle glæde ved skriftsprogets kommunikative værdi,
og til stadighed udvikle deres læselyst.

Børns skriftsproglige udvikling i dagtilbud og skole understøttes bl.a. ved at:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Pædagoger er skriftsproglige rollemodeller, dvs. pædagoger anvender skriftsprog i dagtilbuddet
og gør det tydeligt for børnene, hvad skrift kan tilbyde i forhold til talesproget
Pædagoger inspirerer børn til at inddrage skrift og symboler i deres leg, til at eksperimentere
med skrift og symboler og til at opleve disse på en meningsfuld måde
Indrette fysiske miljøer der er rige på skriftsprog
Hver skole har mindst én læsevejleder, der er skolens ressourceperson på skriftsprogsområdet
og kan vejlede om læsning og skrivning i alle fag
Lærere underviser læringsmålstyret ud fra Fælles Mål og med udgangspunkt i det tværgående
tema: Sproglig udvikling i fagene
Alle lærere underviser i læsning og skrivning af deres fags tekster
Evaluere elevers skriftsproglige udvikling i henhold til den kommunale evalueringsplan (Jf. Brønderslev Kommunes læsestrategi) med henblik på at igangsætte lokale og fælleskommunale læseog skriveindsatser
Kommunens læsekonsulent i samarbejde med konsulent på dagtilbudsområdet, udvikler og evaluerer fælleskommunale sprog- og skriftsprogsindsatser. Læsekonsulenten kan også give råd og
vejledning om lokale tiltag og metoder til at forbedre børns skriftsproglige kompetencer
Give forældre medansvar for deres børns skriftsproglige udvikling
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2.4.

Alle børn og unge skal blive så dygtige som muligt

Alle børn og unge skal – uanset social baggrund og læringsmæssige udfordringer – motiveres og undervises
ud fra deres aktuelle ressourcer, så de bliver så dygtige som muligt til at anvende sprog og skriftsprog til at
tilegne sig faglig viden.
I Brønderslev Kommune bygger undervisningen i skriftsprog på en læsepædagogisk viden om, hvordan elevernes læse- og skriveudvikling understøttes bedst muligt ud fra deres forskellige forudsætninger og ressourcer - hermed bliver alle elever – uanset deres sociale baggrund og læringsmæssige ressourcer - så dygtige,
som de kan, til at anvende sprog og skriftsprog.
Elever kan være i omfattende læse- og skrivevanskeligheder af forskellig art og af forskellige årsager. Dette
må aldrig blive en hindring for deres tilegnelse af viden i fagene. Derfor skal disse elever have adgang til
kvalificerende it og til den undervisning, som bedst imødekommer deres behov, så de bliver så dygtige som
muligt til at anvende både sprog og skriftsprog til at tilegne sig viden.
Nogle elever kan af forskellige årsager især være udfordret på deres sproglige forudsætninger for at udvikle
stærke skriftsproglige kompetencer. Således kan det for flersprogede elever være mere udfordrende at læse
tekster i fagene med god forståelse end for elever med dansk som modersmål.
Flersprogede elever har i alle fag behov for en tydelig guidning i vejen fra hverdagssprog til fagsprog, så de
kan anvende skriftsproget til at tilegne sig faglig viden. For at de flersprogede elever bliver så dygtige som
muligt, skal de mødes med positive forventninger og høje ambitioner, og undervisningen skal tilrettelægges
således, at den inddrager deres modersmål som en ressource.
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Alle børn og unge bliver så dygtige som muligt til at anvende skriftsproget til at tilegne sig faglig viden
understøttes bl.a. ved at:
•
•
•

•
•
•
•

Stille høje forventninger til alle elever – uanset social baggrund og læringsmæssige udfordringer
Lærere og forældre kan få råd og vejledning af skolernes ressourcepersoner, som har særlig viden om elevers forskelligartede udfordringer med at tilegne sig og at anvende skriftsprog
Skolerne følger den kommunale læsestrategi for afdækning og indsatser i forhold til elever i
skriftsproglige vanskeligheder, herunder at identificere elever i ordblindevanskeligheder og give
den relevante kvalificerende hjælp
Elever i specifikke sproglige vanskeligheder indenfor læsning eller skrivning deltager i særligt
tilrettelagte forløb af kortere varighed og for en mindre målgruppe
Elever i specialklasser får individuel målrettet læse- og skriveundervisning
Medtænke dansk som andetsprog i alle fag og anerkende de flersprogede elevers sprog og kultur som en ressource
Vurdere flersprogede elevers sprog, når det er relevant i forhold til deres udbytte af undervisningen ved hjælp af materialet ’Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer’ fra UVM

3. Sprogvurderinger 0-6 år
I det følgende afsnit beskrives de kommunale rammer for sprogvurderinger og indholdet i de sprogvurderingsværktøjer der anvendes i dagpleje, vuggestue, børnehave og skoler.

3.1.

Rammer

Forskningen viser, at børns udvikling af sproglige kompetencer er med til at sikre dem uddannelsesmæssig
succes og gode muligheder i livet. Gode sprogkundskaber er vigtige for senere tilegnelse af læsning, og både
udenlandsk og dansk forskning viser, at børn med sproglige problemer har øget risiko for at få problemer
med tilegnelsen af læsning og dermed uddannelsesmæssige udfordringer. Der peges fra forskningens side på
at:
• Mangelfulde talesproglige færdigheder har negativ indflydelse på børns trivsel i dagtilbud og skole,
da begrænsede talesproglige kompetencer kan påvirke barnets evne til at udtrykke sig eller kommunikere med andre børn og indgå i fællesskaber
•

Børns tidlige sprogkundskaber har sammenhæng med deres senere læsetilegnelse. Sproglige vanskeligheder kan dermed begrænse barnets forudsætninger for gode læsefærdigheder og videre uddannelses- og livsmuligheder senere i livet.

•

Tidlig og målrettet indsats i dagtilbuddene, hvor barnets sproglige kompetencer styrkes, har afgørende betydning for barnets sprogtilegnelse, læsekompetencer og generel læring i skolen

Brønderslev Kommune anvender med baggrund i ovennævnte forskningsbaserede viden følgende sprogvurderingsmaterialer:
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•
•

”Sprogvurdering 3-6” fra Hjernen&Hjertet, Rambøll Sprog i alle dagtilbud samt alle 0. klasser1
”SprogTrappen” fra Hjernen&Hjertet, Rambøll Sprog i dagpleje og vuggestue 0-3 år

I Brønderslev Kommune arbejdes der med at styrke samarbejde og fokus på fælles overgangsmarkører på
tværs af vuggestue/dagpleje, dagtilbud og skoler, for at skabe sammenhæng omkring børns trivsel, læring,
udvikling og dannelse. Dette kan SprogTrappen og Sprogvurdering 3-6 i Hjernen&Hjertet, Rambøll være med
til at understøtte.
Anvendelsen af Rambølls Sprogvurderingsmaterialer i Hjernen&Hjertet er et kommunalt minimumskrav,
men udelukker ikke den enkelte institution for at anvende eller supplere med andre sprogvurderingsværktøjer ex. TRAS.
Resultaterne af sprogvurderinger skal ses som et kvalificeret øjebliksbillede af barnets sproglige kompetencer
og anvendes som led i en helhedsvurdering af det enkelte barn.
På de nedenstående sider fremgår rammerne for anvendelsen af Sprogvurdering 3-6 og SprogTrappen med
afsæt i dagtilbudsloven § 11-12.
3.1.1. Dagtilbudslovens §11-12
Dagtilbudslovens § 11 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn
i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at sikre, at barnets forældre inddrages i forbindelse med
sprogvurderingen og sprogstimuleringen efter stk. 1-5 og 9, samt at forældrene får vejledning i selv at
understøtte deres barns sproglige udvikling.
§ 12. Forældre til børn, der skal sprogvurderes efter § 11, stk. 1 og 2, og eventuelt modtage sprogstimulering
efter § 11, stk. 3-5 og 9, har pligt til at lade deres barn deltage i sprogvurderingen og en eventuel sprogstimulering eller i en sprogstimulering, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves af den sprogstimulering, som kommunen tilbyder.
Ligeledes er der i henhold til lovgivningen, Dagtilbudslovens § 11, stk. 4, åbnet mulighed for at rykke den
obligatoriske sprogvurdering af 3-årige til at omfatte de 2-årige og dermed rykke alderen for identifikation af
sprogvanskeligheder til 2 år.
3.1.2. Hvem gennemfører Sprogvurdering 3-6 og SprogTrappen
Det anbefales at Sprogvurdering 3-6 gennemføres af personale i dagtilbuddet med en pædagogfaglig baggrund. I børnehaveklassen gennemføres sprogvurderingen af børnehaveklasseleder evt. i samarbejde med
læsevejleder.
SprogTrappen gennemføres af dagplejer evt. i samarbejde med dagplejepædagog og af pædagogisk uddannet personale i vuggestuen.
1

https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/vaelg-rigtige-sprogvurderingsredskab
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3.1.3. Formålet med Sprogvurdering 3-6 og SprogTrappen 0-3 årige
Formålet med Sprogvurdering 3-6 og SprogTrappen 0-3 er at give dagplejere, det pædagogiske personale i
dagtilbud og 0. klasseledere et kvalificeret og målrettet materiale til at vurdere det enkelte barns sproglige
kompetencer. Materialerne har til hensigt at synliggøre det enkelte barns sproglige ressourcer og vanskeligheder, for på baggrund heraf at kunne iværksætte målrettede og systematiske pædagogiske indsatser.
Sprogvurderingerne anvendes ligeledes som afsæt for forældresamtaler, hvor forældre inddrages i forhold
til sprogstimulering i hjemmet og i dagtilbuddet. Herudover inddrages resultaterne ved overgange fra dagpleje/vuggestue til børnehave og fra dagtilbud til skole, så samarbejdet omkring barnets sproglige udvikling
understøttes bedst muligt, og er med til at skabe sammenhæng for barnet.
3.2.
Sprogvurdering af alle 0-3 årige i dagpleje og vuggestue med SprogTrappen
Sprogvurdering af 0-3 årige børn skal foretages af dagtilbuddet med sprogvurderingsmaterialet SprogTrappen fra Hjernen&Hjertet, Rambøll. Sprogvurderingen påbegyndes, når den fagprofessionelle har fået kendskab til barnet. Herefter anvendes SprogTrappen med ca. 6-7 måneders mellemrum, hvilket betyder, at et
barn gennem sit dagpleje/vuggestue forløb skal sprogvurderes mellem 3-4 gange eller oftere, hvis en bekymring for barnets sproglige udvikling giver anledning hertil.
Fagpersoner foretager følgende handlinger for at vurdere et barn i SprogTrappen:
•
•
•

Barnet observeres i flere hverdagssituationer gennem en periode (barnet skal ikke testes, blot observeres)
SprogTrappen tilgås i Rambølls Hjernen&Hjertet, og de pejlemærker under hver udviklingszone, der
bedst beskriver barnet udvælges. Herudfra indplaceres barnet på et passende sprogudviklingstrin.
Ud fra barnets placering på trappen foretages nu en mere præcis vurdering af barnets placering på
det enkelte trin, for at identificere barnets zone for nærmeste udvikling – og der gives input til, hvilken sproglig støtte og indsats det enkelte barn kan drage fordel af fremadrettet

3.2.1. Sprogvurdering af alle 3-årige børn med Sprogvurdering 3-6
Sprogvurderingen skal foretages af dagtilbuddet, når barnet er 2,10 - 3,4 år.
Eventuel opfølgende sprogvurdering laves først, når barnet er fyldt 4 år, se nedenfor.
Tosprogede og flersprogede børn vurderes ligeledes med Sprogvurdering 3-6, og er der bekymring for barnets sproglige udvikling inddrages tale-hørekonsulent fra PPR i første omgang konsultativt.
3.2.2. Sprogvurdering af 4-årige børn med Sprogvurdering 3-6
Der skal foretages en opfølgende sprogvurdering, når barnet er 4,00 - 4,3 år, på de børn, der placerer sig i
fokuseret eller særlig indsats ved sprogvurderingen i 3-års sprogvurderingen.
Der kan foretages en sprogvurdering, hvis der for eksempel er usikkerhed omkring barnets sproglige udvikling
ved 3-års sprogvurderingen eller der ikke opleves tilstrækkelig sproglig udvikling.

10

Sprogstrategi – Handlevejledning og retningslinjer

3.2.3. Sprogvurdering af 5-årige med sprogvurdering 3-6
Sprogvurderingen skal foretages af dagtilbuddet når barnet er fyldt 5 år, på de børn, der placerer sig i fokuseret eller særlig indsats ved sprogvurderingen i 3-års alderen. Herudover skal alle tosprogede og flersprogede børn sprogvurderes. Næste sprogvurdering sker umiddelbart efter start i børnehaveklassen.
Hvis dagtilbuddet vurderer, at der er behov for endnu en sprogvurdering inden start i førskole, skal sprogvurderingen foretages inden årsskiftet før opstart i førskole.
3.2.4. Sprogvurdering i børnehaveklassen
Den obligatoriske Sprogvurdering med den elektroniske gruppeprøve fra Sprogvurdering 3-6 gennemføres
inden efterårsferien i 0.klasse. Børn der placerer sig i fokuseret og særlig indsats ved samtlige delprøver i
gruppeprøven vurderes efterfølgende med individuel sprogvurdering.
Siden 1. august 2009 har det været obligatorisk at gennemføre sprogvurderinger af alle elever i 0. klasse i
starten af skoleåret. Jf. §2 i bekendtgørelse nr. 855 af 01/07/2014 om formål, kompetencemål og færdighedsog vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål for folkeskolen).
Hensigten med indførelsen af de obligatoriske sprogvurderinger er ifølge bekendtgørelsen, at undervisningen
i 0. klasse så hurtigt som muligt skal tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige forudsætninger og princippet om undervisningsdifferentiering.
Der er på den enkelte skole i Brønderslev Kommune viden om: hvorfor der skal sprogvurderes, gennemførelse af sprogvurdering, analyse og vurdering af resultater/efterbehandling af data, samt hvordan resultaterne kan inspirere og omsættes til pædagogisk praksis.
3.2.5. Sprogvurdering af tilflyttere
Hvis et barn starter i dagtilbuddet efter 3-års alderen, og der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering, skal barnet sprogvurderes
også udenfor ovennævnte aldersintervaller. Barnets data fra Hjernen&Hjertet, Rambøll følger ikke barnet
over kommunegrænser, og derfor er dagtilbuddet forpligtet til at lave en ny vurdering ved formodning om,
at barnet har brug for sprogstimulering.
3.3.
Indsats for børn, hvis Sprogvurdering 3-6 placerer sig i særlig eller fokuseret indsats
Der er udarbejdet en tjekliste med supplerende spørgsmål til forældre om deres børns sprogtilegnelse.
Spørgsmålene til forældre indgår ikke i udregningen af resultatet af sprogvurderingen, men anvendes som et
supplement til at nuancere resultatet.
Denne tjekliste eller spørgeskema til forældre kan indhentes efter behov, men SKAL altid indhentes ved
sprogvurdering af to-eller flersprogede børn, der placerer sig i fokuseret og særlig indsats. (Jf. Socialministeriets anbefaling). Tjeklisten er oversat til flere sprog, og sendes til forældre via Forældreportalen i Hjernen&Hjertet, Rambøll af det pædagogiske personale.
Herefter udarbejdes en handleplan (Fokuspunkter) i Hjernen&Hjertet, Rambøll sprog, da der skal iværksættes tiltag og indsatser, der bringer barnet videre i dets sproglige udvikling. Forældrene inddrages i processen.
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Ved to- eller flersprogede børn, der placeres i fokuseret eller særlig indsats, kan det være svært at afgøre om
barnets lave score skyldes sproglige vanskeligheder eller om barnets dansksproglige tilegnelse endnu ikke er
nået så langt. Derfor er det en hjælp, at få forældre til at udfylde spørgeskemaet med 10 supplerende spørgsmål om udviklingen af barnets modersmål, så der skabes det bedste grundlag for at vurdere, hvilken indsats
barnet har brug for. Hvis der svares ”Ja” på mere end tre af spørgsmålene, er det tegn på, at barnet har
sproglige vanskeligheder på modersmålet, og derfor kan tale-hørekonsulent inddrages evt. med henblik på
en tale- og sprogundersøgelse. Hvis der svares ”Ja” på et eller to spørgsmål, og det vurderes, at der i øvrigt
ikke er tegn på generelle sproglige vanskeligheder, bør tiden ses an i seks måneder, hvorefter sprogvurderingen gennemføres igen.
Tale- hørekonsulenter fra PPR kan tilbyde følgende, når det drejer sig om mistanke om sproglige vanskeligheder eller forsinkelse i forbindelse med et- eller flersprogede børn:
• vejledning og rådgivning ift. sproggrupper for flersprogede børn
• vejledning og rådgivning ift. en støtteindsats af generel sprogstimulering
• talepædagogisk undervisning efter behov, hvis det vurderes, at det et- eller flersprogede barn har
fonologiske vanskeligheder
• undersøgende forløb, hvis tale-høre konsulenten vurderer et behov herfor
3.3.1. Arbejdsgange følger Rambøll sprogs ’Introduktionsvejledning’
Det er vigtigt at følge arbejdsgange for ledere og pædagogisk personale i Introduktionsvejledningen i Rambøll
sprog, Sprogvurdering 3-6 i Hjernen&Hjertet. Det samme gør sig gældende i Introduktionsvejledningen for
anvendelse af SprogTrappen.
Vær særlig opmærksom på:
• At barnets forældre inden sprogvurderingen gennemføres, orienteres om, at barnet skal sprogvurderes bl.a. gennem forældrebrevet via Forældreportalen
•

At anvende vejledning til sprogvurdering og inspirationsmateriale fra Hjernen&Hjertet, Rambøll

3.3.2. ’Overgangsbeskrivelen’ i Hjernen&Hjertet, Rambøll i forbindelse med overgange og videregivelse
af oplysninger
Den nye dagtilbudslov skærper kravene til arbejdet med overgange og lægger op til et forstærket samarbejde
om overgange i kommunerne (KL, 2019). Hjernen&Hjertet understøtter et målrettet og systematisk arbejde
med den gode overgang gennem værktøjet ’Overgangsbeskrivelse’.
Overgangsbeskrivelsen er et fagligt refleksionsværktøj, der kan være medvirkende til at skabe et fælles sprog
og styrke samarbejdet mellem dagtilbud, skole og forældre. Værktøjet bygger på ”Overgangsmodellen” fra
Socialstyrelsens projekt ”Tidlig Opsporing”, og består af en række spørgsmål omkring barnets udvikling, læring og trivsel, som er relevante i forhold til barnets overgange. Brønderslev Kommunes dagtilbud anvender
’Overgangsbeskrivelsen’ med henblik på at sætte vurderinger og indsatser ind i en kontekst, således de fagprofessionelle i det modtagende tilbud, kan danne sig et indtryk af barnet og arbejde videre med den eller
de indsatser der allerede er beskrevet og igangsat, for at støtte barnet i dets overgange og videre færden.
Overgangsbeskrivelsen skal indeholde information der vurderes at være vigtig for den kommende overgang,
start og modtagelse indenfor følgende områder:
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•
•
•
•
•
•

Kort beskrivelse af barnets styrker og særlige kendetegn
Kort beskrivelse af barnets evt. vanskeligheder eller særlige udfordringer
Har der været iværksat særlig støtte eller lignende til barnet – og evt. forældrene?
Skønnes der behov for særlig støtte fremover?
Barnets eget perspektiv på den kommende overgang
Øvrige oplysninger med relevans for barnets trivsel og udvikling

Overgangsbeskrivelsen udfyldes af fagpersonalet, men det er muligt at invitere forældre til at besvare, således der både overleveres et perspektiv fra dagtilbuddet og hjemmet som kontekst. I forbindelse med barnets
overgang til et andet tilbud eller skole kan materialer fra Hjernen&Hjertet overgå elektronisk på tværs af
kommunens tilbud, når barnet er registreret i et nyt tilbud, og når samtykke erklæring er givet fra forældre i
forhold til Overgangsbeskrivelsen.
Materialet modtages gennem rapporten ’Børneprofilen, som samler barnets vurderinger, aktive fokuspunkter og overgangsbeskrivelse i ét dokument. Børneprofilen kan både bruges i forbindelse med forældresamtaler og som overleveringsdokument.
Brønderslev Kommunes samtykkemodel i forhold til videregivelse af oplysninger om det enkelte barn i
Hjernen&Hjertet betyder følgende:
Al data på nær fokuspunkter, noter til overgang og overgangsbeskrivelser (prosa) overføres ikke automatisk
til nyt dagtilbud eller ved skolestart, men kræver samtykke via Forældreportalen før det vil kunne overgå til
den nye institution. Dette betyder, at rapporter fra Sprogvurderinger med SprogTrappen eller Sprogvurdering 3-6 overføres automatisk til nyt dagtilbud eller ved skolestart og ikke kræver samtykke fra forældre.
Forældre portalen er opbygget således, at det er den/dem med registreret forældremyndighed i folkeregistret, der modtager post fra Forældreportalen.
Børn i fokuseret og særlig indsat skal opleve en koordineret indsats som sikres i overgangen fra dagtilbud til
skole
3.3.3. Forældreportalen – dagtilbud og skole
Forældreportalen i Hjernen&Hjertet, Rambøll giver de fagprofessionelle muligheder for elektronisk at dele
relevante og fagrelaterede oplysninger og materialer om barnet med forældre, anmode om forældresamtykke til videregivelse af oplysninger om barnet ex. i forbindelse med overgangen mellem dagpleje/vuggestue
til børnehave og fra børnehave til skole samt invitere forældre til at bidrage med vurderinger som registreres
i Hjernen&Hjertet. Forældre tilgår alle dokumenter i forældreplatformen med NemID, hvorved personfølsomme data beskyttes i henhold til lov om GDPR jf. EU´s databeskyttelsesforordning. Forældreportalen fungerer sammen med AULA.
3.3.4. Sprogansvarlige i dagtilbud
Består af mindst én sprogpædagog fra hver daginstitution, som sammen med dagtilbudslederen er ansvarlig
for at udbrede viden til kolleger om sprogvurderingen. De sprogansvarlige skal være faglige ressourcepersoner for sprogmiljøet i dagtilbuddet og sammen med lederen stå for implementering af opfølgende tiltag i
forhold til sprogvurderingsresultater på børnegruppe og individuelt niveau.
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3.3.5. Sprogansvarlige i skoledelen
Består af børnehaveklasseledere på hver enkelt skole, som er ansvarlige for at gennemføre sprogvurderingen
på det fastsatte tidspunkt. Børnehaveklasselederne har mulighed for at søge sparring og vejledning i forhold
til analyse af testresultaterne samt iværksættelse af relevante tiltag hos læsevejledere og evt. kommunal
læsekonsulent. Læsevejledere er faglige ressourcepersoner for sprog og læsning på skolerne i et samarbejde
med skoleledere.
3.4.
Uddybende beskrivelse af Sprogvurdering 3-6
Sprogvurdering 3-6 er udviklet af Børne-og Socialministeriet og er normeret på danske børn til brug ifm. den
lovpligtige sprogvurdering af børn i treårs alderen og i 0. klasse. Det er et sammenhængende materiale, som
gør det muligt at følge det enkelte barns sproglige udvikling fra dagtilbud til skole og kan anvendes, når barnet
er tre, fire, fem og seks år. Sprogvurdering 3-6 er forskningsbaseret. De sproglige dimensioner, der indgår i
materialet, er udvalgt på basis af forskning, der dokumenterer, at de sproglige kompetencer der måles på, er
vigtige for senere læring, især læsning.
Sprogvurdering 3-6 støtter, som tidligere nævnt det pædagogiske personale med at identificere og følge børn
med eventuelle sproglige vanskeligheder. Sprogvurderingen viser en profil af barnets talesproglige færdigheder og før-skriftsproglige færdigheder. Nærmere beskrivelse af disse færdigheder samt indsatsgrupper fremgår nedenfor.
De tre indsatsgrupper i Sprogvurdering 3-6
Det enkelte barns profil omfatter to scorer indenfor henholdsvis:
1. Talesproglige færdigheder
• Produktivt ordforråd
• Sprogforståelse
• Kommunikative færdigheder/strategier
2. Før skriftlige færdigheder
• Rim/lydlig opmærksomhed
• Opmærksomhed på skrift
• Bogstavkendskab
• Opdeling af ord (Forlyd i gruppeprøven i børnehaveklassen).
På baggrund af disse scorer placeres barnet i en af de 3 nedenstående indsatsgrupper:
Generel indsats: De 85 % af børnene, der har den højeste score, placeres i denne gruppe.
Fokuseret indsats: De 5-15% af børnene, der har den næstlaveste score, placeres i denne gruppe.
Særlig indsats: De 5 % af børnene, der har den laveste score, placeres i denne gruppe.
Generel indsats:
Børn, som har et alderssvarende sprog, har behov for generel sprogstimulering i dagtilbud og hjem. Med
generel indsats menes et rigt læringsmiljø og aktiviteter, der fortsat udvikler sproget.
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Fokuseret indsats:
Børn, hvis sprog ikke er helt alderssvarende, har behov for målrettet sprogstimulering i dagtilbud og hjem.
Testresultaterne analyseres evt. i samarbejde med ressourcepersoner lokalt eller centralt. Tale-hørekonsulent fra PPR kan evt. inddrages konsultativt. Barnets forudsætninger i de lavt scorende sproglige områder
afdækkes nærmere. På baggrund af den samlede vurdering tilrettelægges et særligt sprogligt forløb. Denne
indsats evalueres for at sikre, at indsatsen har haft den ønskede effekt.
Særlig indsats:
Ved mistanke om sproglige vanskeligheder eller andre indlæringsvanskeligheder, kan tale-hørekonsulent
og/eller psykolog inddrages konsultativt inden en evt. henvisning til PPR.
Børn der placeres i denne gruppe, kan have store sproglige vanskeligheder, og barnets historik skal undersøges nærmere. Der skabes overblik over resultater fra tidligere sproglige vurderinger af barnet, for at få klarhed over barnets sproglige udvikling. Der iværksættes et særligt sprogligt forløb, og indsatsen følges senere
op med en ny sprogvurdering for at se, om forløbet har haft den ønskede effekt.
Ved henvisning til PPR begrundet i sproglige vanskeligheder, skal der altid foreligge en sprogvurdering.

Opfølgning på dagtilbuddets sprogvurdering med forældre:
•
•

•

Møder og samtaler med forældre i dagtilbud og skole
Rapport på det enkelte barn sendes til forældre via Forældreportalen i Hjernen&Hjertet, men først
efter en samtale med forældrene om resultatet af sprogvurderingen og evt. handleplan (Fokuspunkter)
Handleplan (Fokuspunkter) udarbejdes ved børn der placerer sig i fokuseret og særlig indsats, da der
skal iværksættes tiltag og indsatser, der bringer barnet videre i dets sproglige udvikling.

________________________________________________________________________________
”Det meste af børns kognitive udvikling sker i daginstitutionsalderen, og det er
vigtigt for børns muligheder senere hen, at de bliver tilstrækkeligt stimuleret
meget tidligt i livet.”
Produktivitetskommissionen, dec. 2013

________________________________________________________________________________

3.5.
Uddybende beskrivelse af SprogTrappen 0-3 år
SprogTrappen er et it-baseret redskab, der hjælper til systematisk at beskrive og reflektere over det 0-3 årige
barns sproglige udvikling. Formålet er at understøtte fagpersoner i at arbejde systematisk og målrettet med
de mindste børns sprogudvikling i hverdagen. Dette gælder både et- og flersprogede børn. Udgangspunktet
for arbejdet med børns tidlige sprogudvikling via SprogTrappen, er forskningsbaseret viden om, hvilke
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udviklingstrin børn typisk gennemløber, og understøtter således fagpersonalet i systematisk at følge og støtte
det enkelte barns udvikling over tid på baggrund af de observationer, der gøres i hverdagen.
Redskabet kan udpege specifikke områder, hvor barnet mangler erfaring, og på baggrund heraf er det muligt
at sætte målrettet ind i det daglige arbejde med barnets sprogudvikling idet eventuelle udfordringer opdages
tidligt. Forskningsmæssigt udgangspunkt for SprogTrappen er Pia Thomsens forskning i børns tidlige sprogudvikling.
Det særlige ved SprogTrappen er ikke kun dets fokus på et barns formelle sprog ex. ordforråd, men også
fokus på andre områder, som nyere forskning viser, har afgørende betydning for sprogudvikling. Derfor vurderes barnets legeudvikling og kognition også.
Indplaceringen af barnet sker på baggrund af fagpersoners observationer og grundige kendskab til barnet i
hverdagskontekster. SprogTrappen er derfor ikke en test eller en udredningsmetode, men bygger på en læringsforståelse, der tager udgangspunkt i sprogudvikling som en dynamisk proces, hvor biologisk, sproglig,
social og kognitiv udveksling mellem barn og omgivelser udvikler kommunikation og verbalt sprog.
Sprogudvikling sker således ikke kun i hjernen, men udvikles gennem barnets interaktion med omgivelserne.
SprogTrappen har til formål at hjælpe fagpersonalet til at identificere barnets udviklingstrin (trinplacering),
nærmeste sproglige udviklingszone og herigennem synliggøre, hvor barnet er på vej hen (udvikling og progression over tid). Systemet gør det samtidig let at følge barnets udvikling over tid og gør det muligt at arbejde både med det enkelte barn samt mindre eller større børnegrupper.
SprogTrappen er baseret på følgende forskningsmæssige viden:
1. Effektive sprogindsatser til helt små børn skal tage udgangspunkt i den voksnes responsivitet i samspillet
2. Børns tidlige sprogudvikling kræver indsatser, der tænker flere udviklingsområder sammen og tager
dermed udgangspunkt i en bredere forståelse af barnets muligheder for sproglig deltagelse og medskabelse
3. Understøttelse af tidlig udvikling skal ske med udgangspunkt i den voksnes viden om børns typiske
udvikling:
• Viden om børns udvikling på de udviklingsområder der alle bidrager til en alderssvarende
sprogudvikling
• Viden om børns nærmeste udviklingszoner, der konkret kan omsættes til pædagogisk praksis
• Viden om, hvordan man skaber kvalitet i det (sproglige) samspil i hverdagspædagogikken i
rutiner, pædagogiske kontekster og aktiviteter

Opfølgning på dagplejen eller vuggestuens sprogvurdering med forældre:
•
•

Møder og samtaler med forældre
Iværksættelse af sproglig støtte og indsatser det enkelte barn kan drage fordel af fremadrettet
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4. Bibliotekernes Sprogspor
Sprogsporet er på baggrund af et to årigt projekt med Trygfondens Børneforskningscenter, bibliotekernes
fælles indsats, der støtter sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder. Målgruppen for indsatsen er børn i
alderen 0-7 år. Sprogsporet består af to forløb: Sprogstart 1-3 og Sprogstart 3-6. Det sidste forløb retter sig
mod børnehaver, og det første forløb 1-3 retter sig mod dagpleje og vuggestue.
Læringsmiljøet i dagtilbuddene skal give mulighed for, at alle børn udvikler sprog, så de får erfaringer med at
sprogliggøre tanker, behov og idéer, som de kan bruge i de fællesskaber, de indgår i – både hjemme og i
dagtilbuddet. Det understøtter Bibliotekernes Sprogspor med konceptet Sprogstart.2
Sprogstart består af et 6 ugers forløb for både Sprogstart 1-3 år og Sprogstart 3-6 år.
Sprogstart 1-3 år: Er målrettet børn i dagpleje og vuggestue. Hvert forløb består af 6 sprogstartsposer, som
er udviklet i tæt samarbejde mellem bibliotekarer og sprogpædagoger. Forløbene afvikles i dagtilbuddet af
dagplejer eller pædagoger. Brønderslev Bibliotek er behjælpelig med at sætte forløb i gang ligesom der undervejs er mulighed for sparring.
Sprogstart 3-6 år: Henvender sig til børnehavebørn. Hvert forløb består af 6 sprogstartsposer, som er udviklet
i tæt samarbejde mellem bibliotekarer og sprogpædagoger. Forløbene afvikles i dagtilbuddet af sprogpædagoger. Brønderslev Bibliotek er behjælpelig med at sætte forløb i gang ligesom der undervejs er mulighed for
sparring.
Posernes indhold: Sprogstartsposerne tager udgangspunkt i billedbøger, og gennem leg med sproget får børn
og voksne i dagtilbuddet rig mulighed for bl.a. at tale om farver, følelser og tal. En børnebibliotekar fra Brønderslev Bibliotek kan besøge dagtilbuddet og introducere materialerne og læse den første billedbog sammen
med pædagogisk personale og børnene. Herefter læser pædagogisk personale sammen med børnene tre
dage om ugen i seks uger.
Sprogstartsposerne har hvert sit tema og sproglige fokus, og indeholder både analoge og digitale læringsmaterialer. Eksempelvis en billedbog og konkrete materialer som f.eks. legetøj, fotos m.m., og et bredt udvalg
af sproglege, som opfordrer til snak, leg og bevægelse i nær sammenhæng med billedbogen.
Der er også en trin-for-trinmanual, der grundigt beskriver hvordan og hvornår f.eks. billedbogssnak og sproglege kan inddrages. Efter 6 uger inviteres dagtilbuddet på besøg på biblioteket til et afslutningsbesøg, hvor
der læses og leges sammen.
I forbindelse med Brønderslev Kommunes sprogstrategi rulles Bibliotekernes Sprogspor ud hos alle dagplejere og daginstitutioner. Sprogstartposerne fornys efter 3 år, som en løbende proces i arbejdet med at styrke
børns sproglige udvikling.
Ud over dagtilbuddenes og folkebibliotekets samarbejde omkring Bibliotekernes Sprogspor og øvrige forløb
til ex. dagplejere via den kulturelle rygsæk (Kulturskolen og folkebiblioteket), samarbejder også folkeskoler
2

https://www.sprogsporet.dk/sprogstart-dagtilbud-1-3
https://www.sprogsporet.dk/sprogstart-3-6
http://www.sprogsporet.dk : Forældre og pædagoger kan her blive inspireret til flere sproglege. Der kan abonneres på nyhedsbrev
og modtages sprogtips i mailboksen hver måned
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og folkebibliotek om børn og unges sprog- og læseudvikling. Dette sker via et styrket og tættere samarbejde mellem skolernes pædagogiske læringscentre og folkebiblioteket om bl.a. kulturtilbud ind i den åbne
skole og folkebibliotekets skolekatalog. Skolekataloget indeholder tilbud til skolerne om sprog, læsning, formidling og webetik. Herudover bidrager det fysiske folkebibliotek og det mobile bibliotek med tilgængelighed til både analoge og digitale bøger for dagplejere, daginstitutioner og skoler, hvilket er en vigtig forudsætning i relation til børn og unges udvikling af læselyst, sprog og skriftsproglige kompetencer.

5. Tidlig literacy
Tidlig literacy er en paraplybetegnelse for en række forudsætninger til literacy (læsning og skrivning), som er
fordelagtige for børn at udvikle inden de starter i skole. Når den pædagogiske medarbejder arbejder målrettet med børns tidlige literacy allerede i dagtilbudsalderen kan dette give børnene solide fundamenter for at
udvikle gode læse- og skrivekompetencer i skolen. Forskningen udpeger, at det er udvikling indenfor disse
følgende fem tidlige literacy områder, der har direkte sammenhæng med gode literacy kompetencer i skolen:
1. Viden om hvad skrift er, og hvad det bruges til. Hvordan bøger og andre tekster fungerer
(Skriftsprogskoncepter)
2. Bogstavkendskab
3. Lydlig eller fonologisk opmærksomhed (rim og evnen til at manipulere sproglyde)
4. Generelle sproglige kompetencer (ordforråd og grammatik)
5. Evnen til at skrive enkelte bogstaver og/eller eget navn (ex. via ’opdagende skrivning’)
Kombinationen af disse fem aspekter, gør i et højt omfang barnet læseparat i skolen.
__________________________________________________________________________________
Gode sprogfærdigheder er vigtige for barnet. Sprog gør, at børn kan indgå i fællesskaber, kan forklare deres
meninger og tanker, kan stille spørgsmål om deres omverden- og forstå svarene. Et begrænset talesprog vil
samtidig begrænse barnets forudsætninger for gode læsefærdigheder senere i skolen. Pædagog og dagplejer
spiller derfor en vigtig og central rolle, da man som pædagog og dagplejer har mulighed for at understøtte
sprogtilegnelsen i den periode af barnets liv, hvor det såkaldte sprogvindue står åbent.
Justin Markussen-Brown, lingvist og sprogforsker, 2017.

________________________________________________________________________________

6. Fysiske sprogmiljøer i dagtilbud
Det fysiske sprogmiljø er alle de elementer i de fysiske omgivelser omkring barnet, som understøtter barnets
møde og leg med tale- og skriftsprog, og derved tilegnelsen. Begrebet ’fysisk sprogmiljø’ er mangesidet og
omfatter følgende fire aspekter 3:
1. Tilstedeværelsen af skriftsproglige materialer i de omgivelser barnet befinder sig i
2. Materialernes fysiske placering i rummet
3. Barnets samspil med disse skriftsproglige materialer – enten alene, eller sammen med andre børn,
eller sammen med en voksen

3

Fysiske sprogmiljøer. En forskningsforankret guidebog. Justin Markussen-Brown m.fl. Dafolo, 2019
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4. Den voksnes evne til at inddrage disse materialer i samtaler og lege samt til at motivere barnets
engagement i disse materialer
Skriftsproglige materialer skal forstås som alt, der har med bogstaver og andre sproglige tegn at gøre. Det vil
sige bøger, plakater med skrift, fysiske bogstaver, legetøj med skrift på, navneskilte, men også skriveredskaber såsom blyanter og papir, kridt og tavler, skriveborde og bogreoler. Ideen er, at man ved at placere skriftsproglige materialer i barnets omgivelser og ved at opfordre barnet til at interagere med dem kan skabe
nogle fysiske rammer, som kan fremme barnets tilegnelse af både skriftsproglige og talesproglige færdigheder.
Tilstedeværelsen af skriftsproglige materialer og skriftsprogsunderstøttende indretning har en dobbelt funktion. De eksponerer børnene for skriftsprog samtidig med, at de giver anledning til samtaler og aktiviteter
om skriftsproget. Det handler derfor ikke blot om at tilføje flere skriftsprogsunderstøttende elementer i børnenes omgivelser, men især også om, at fagprofessionelle inddrager disse elementer mere og mere i de daglige interaktioner med børnene.
Der er fem elementer i børnenes omgivelser man med fordel kan arbejde med for at skabe fysiske sprogmiljøer af høj kvalitet 4. Dette er læsehjørne, skrivecenter, vægge/gulve/vinduer/andre flader, skriftsprogligt
legetøj, ”minibibliotek” og udendørs fysiske sprogmiljøer. Fælles for elementerne er, at de skal være synlige
for børn (børnenes øjenhøjde eller synsfelt og tilgængelige for børnene -materialer skal kunne nås og bruges
af børnene – også under fri leg). Herudover er det også vigtigt at prioritere gode lytte – og samtalevilkår –
dvs. begrænse forstyrrende støj, da støjfyldte omgivelser har en negativ effekt på børns sprogforståelse og bearbejdning.

7. Kompetence- og videndeling om udvikling af sprog og skriftsprog
(Læse og skrive)
Brønderslev Kommune har et netværk, som kommunens læsekonsulent 6 gange årligt indbyder kommunens
læsevejledere til. Netværksmødernes formål er kompetenceudvikling og videndeling. Læsevejlederne er desuden tilknyttet et digitalt netværk, hvor der skabes rum for faglig sparring, opdatering på ny forskning og
anden relevant viden. Herudover afholdes der 1-2 faglige ajourføringsdage om året med henblik på kompetenceudvikling.
Tale-hørekonsulenterne i PPR afholder 2-3 gange årligt netværksmøde for alle sprogpædagoger og dagplejepædagoger, hvor forskellige relevante sprogrelaterede emner tages op. Derudover afholdes ind imellem fælles kurser med henblik på kompetenceudvikling og læringsforløb.
Herudover afholdes konsultative møder mellem dagplejepædagog og tale-hørekonsulenter. Dagplejere kan
få anonym rådgivning og vejledning uden en henvisning hos tale-hørekonsulenter i PPR via telefon, Skype
eller mail.

4

Fysiske sprogmiljøer. En forskningsforankret guidebog. Justin Markussen-Brown m.fl. Dafolo, 2019
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8. Pædagogisk litteratur og anden inspiration om sproglig udvikling
8.1. 0-6 år
Pædagogisk Litteratur
Mere end ABC – Tidlig litercy i dagtilbud. Elaine Weitzman og Janice Greenberg. Oversat og bearbejdet til
dansk af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh. Dafolo 2016
Fysiske sprogmiljøer. En forskningsforankret guidebog. Serien Sprog, udvikling og læring. Justin MarkussenBrown, Sofie Neergaard, Sanne Schou Olesen og Fabio Trecca. Dafolo 2019.
Læs og skriv med små børn. En guide til pædagoger. Serien Sprog, udvikling og læring. Klara Korsgaard.
Dafolo 2016.
Stærkt sprogarbejde. Hele vejen rundt om høj kvalitet i dagtilbuddets sproglige miljøer. Serien Sprog, udvikling og læring. Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh. Dafolo 2017.
Tidlig indsats i dagtilbud. Perspektiver på Heckman-kurven. Ditte Bergholdt Asmussen m.fl. Dafolo 2019.
Barnets sprogtilegnelse og pædagogisk praksis – en introduktion. Justin Markussen-Brown. Turbine akademisk 2017.
Jeg er klar! Giv dit barn den bedste start på læsning. Janice Greenberg og Elaine Weitzman. Dafolo 2018
Sprog i samspil - en praksisnær guide til sproglig og social læring i dagtilbuddets fællesskaber. Elaine Weitzman og Janice Greenberg. Bearbejdet til dansk af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh. Dafolo 2014.

Inspiration
https://www.sprogsporet.dk/
https://www.sprogsporet.dk/barnets-sproglige-udvikling
Sprogpakken er udarbejdet af Socialstyrelsen i forbindelse med et efteruddannelsesforløb i 2011-2012. De
mange gode film og skriftlige materialer ligger på Emu.dk. Her kan både forældre og professionelle finde
inspiration til fx sproglege, dialogisk læsning og hverdagssamtaler med børn.
https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/sprogpakken
TrygFondens Børneforskningscenter har valgt at give fri adgang til materialer, der er brugt til arbejdet med
basisindsatsen i projektet ”Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen" (VLS). Disse er primært til den professionelle omkring barnet. Se materialerne her. https://childresearch.au.dk/dagtilbud/sprog/materialer-til-vilaerer-sprog-i-vuggestuen-og-dagplejen/
Firmaet Sprog og Leg giver adgang til en tekst om turtagning i samtaler. Se den printvenlige tekst her.
https://www.sprogogleg.dk/media/wysiwyg/downloads/turtagning-styrker-sproget.pdf
Fredensborg Kommune samarbejder med Nationalt Videnscenter for læsning om Sproggaven:
https://www.videnomlaesning.dk/projekter/sproggaven/
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Sprogin underviser, vejleder og rådgiver inden for børns sprog: https://sprogin.dk/
Rutinepædagogik er, at benytte de daglige rutiner aktivt i den pædagogiske praksis.
UCC's forsker Søren Smidt og praktiserende pædagoger fortæller i en video, hvordan det gavner børnenes
læring og fællesskab at hjælpe til med alt fra at rydde af bordet til at tage tøj på.
http://ucc.23video.com/video/12501205/rutinepaedagogik-1
Læs mere om rutinepædagogik i UCC Magasin: https://ucc.dk/magasin/nr-16-februar-2016/laeringen-liggeri-lommen-pa-flyverdragten
Overgangen fra børnehave til skole har stor betydning for barnets videre skolegang og fortsatte trivsel.
Dialogmateriale fra DCUM findes på EMU – Danmarks læringsportal under dagtilbud og sammenhænge og
ser på overgangen fra børnehave til skole med barnets øjne.
https://emu.dk/dagtilbud/det-paedagogiske-grundlag/sammenhaenge/williams-overgang-fra-bornehave-til-skole

8.2. Skole
Pædagogisk litteratur
Broen til fagsproget – 32 idéer til at styrke sproget i alle fag. Helene Thise og Katja Vilien. Samfundslitteratur
2019
Serien literacy og læsning i fokus. Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen, Dafolo: 1. Literacy og læringsmål i
dagtilbud og børnehaveklasse. 2. Literacy og læringsmål i indskolingen. 3. Literacydidaktik i fagene på mellemtrinnet. 4. Literacydidaktik i fagene i udskolingen.
Tag ordet med dig. Hanne Trebbien Daugaard og Anne-Mette Veber Nielsen, Gyldendal 2018.
Rundt om ordet. Signe Wischmann, Elisabeth Arnbak og Anna Stensberg Gellert, Gyldendal 2020.

Inspiration
Undervisning i det flersprogede klasserum
https://www.videnomlaesning.dk/aktuelt/nyheder/2016/undervisning-i-det-flersprogede-klasserum/
Sproglig udvikling i fagene: https://emu.dk/grundskole/dansk/sproglig-udvikling
På EMU: Vejledning til og inspiration vedr. sproglig udvikling i de enkelte fag ex. matematik, historie, samfundsfag, kristendom m.m.
Brønderslev Kommunes læsestrategi: https://www.bronderslev.dk/~/media/website/Borger/SkoleOgUddannelse/FolkeskolerOgSpecialklasser/Kommunal%20strategi%20for%20l%C3%A6sning%20-december%202017.pdf
Viden om sprog og læseforståelse på EMU: https://emu.dk/grundskole/forskning-og-viden/viden-om-udgivelser/viden-om-effektive-redskaber-til-styrke-elevers
Viden om ordblindhed på EMU: https://emu.dk/grundskole/saerlige-elevgrupper/ordblindhed
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