
BØRN & LÆRING I denne folder kan du læse om hvordan du styrker dit barns sprog.

SÅDAN STYRKER
DU DIT BARNS 
SPROG 0-6 ÅR 



2    DIT BARNS SPROG

Bruger i bevidst sproget i samværet med barnet, støtter i 
barnets sprogudvikling, da I er dem som jeres barn lærer 
sprog af.

SPROGUDVIKLING
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BARNETS SPROG STYRKES I DE
NÆRE RELATIONER

Sprogudvikling

I dag er der stor fokus på børns tidlige 

sprogudvikling, fordi alle undersøgel- 

ser viser, at børn med gode sproglige 

forudsætninger klarer sig bedre både 

fagligt og socialt senere i livet, samt 

giver dem adgang til senere læse og 

skrivekompetencer.

Sproglige forudsætninger giver barnet 

mulighed for at udtrykke sig og kommu-

nikere med andre børn og voksne.

Børn lærer ikke sprog af sig selv- men i 

samspil med de personer som er vigtige 

for barnet, og I som forældre er de vig-

tigste personer i jeres barns liv.

I er jeres barns sproggiver.

Sprogudviklingen 
starter før fødslen, 
og udvikles livet 
igennem.
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LEG SPROGET IND

Leg med sproget, så sproget er en 

naturlig del af hverdagen sammen med 

barnet. 

Aldersopdelte sproglige aktiviteter 

0-1 år

• Hold øjenkontakt med det lille barn.

• Gentag barnets pludren.

• Hav en tydelig mimik med smil og let  

 stemmeføring.

• Brug puslesituationen til at svare på  

 barnets pludren og benævn barnets  

 kropsdele.

• Fortæl hvad du gør; Nu tørrer jeg dine  

 tæer, putter dig under dynen osv.

• Vær opmærksom og reager på dit  

 barns tegn, lyde og ord.

• Omkring 6 mdr., begynder i at se i små  

 billedbøger.

1-3 år

• Læs små bøger hver dag sammen  

 med barnet og tal om billederne.

• Giv barnet små opgaver; ”sæt bamse  

 på en stol” ” prøv at få bamse til at gå ”  

 osv.

• Sæt ord og begreber på daglige  

 aktiviteter.

• Syng sange hvor der indgår bevægelse.

• Leg med ord og enkle rim og remser.

• Udbyg flere begreber, herunder følelser,  

 f.eks. hun græder, ja hun er ked af det  

 og hun griner, ja hun er glad. osv.

• Sæt ord på det i ser, og det barnet ikke  

 selv kan sige.
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Vær opmærksom 
på at barnet 
forstår mere end 
det kan udtrykke.
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4-5 år

• Leg huskelege f.eks. ved indkøb hvor  

 barnet skal huske to eller flere ting.  

 Klip evt. billeder ud af de ting som barnet  

 skal huske. Vælg ting som er vigtige.

• ”Kims leg”, hvor man gemmer tre ting  

 under et klæde, fjern så én ting og lad  

 barnet gætte hvilken ting som mangler.

• ”Gætteleg” f.eks. Hvad er det der er  

 rødt og rundt og som du spiser hver  

 dag? et æble.

• Giv tid til at barnet selv svarer på  

 spørgsmål.

• Giv barnet tid til at finde ordene, og lad  

 barnet mærke at du lytter. Hold en god  

 øjenkontakt.

• Nuancer sproget ved at bruge flere  

 forskellige ord der betyder det samme.

• Brug puslespil og vendespil.

• Billedlotteri; Hvad passer sammen.  

 Brug sætninger som ”hvem har kop 

 pen? Og svaret er ”jeg har koppen”.

• Læs bøger HVER dag.

• Brug gerne det lokale bibliotek.

LEG SPROGET IND - FORTSAT

Generelt for alle børn der skal tilegne 

sig sprog

• Læs historier hver dag.

• Syng sange. 

• Leg og vær sjov med sproget.

• Væn jer til at småsnakke med barnet  

 fra og til børnehave mm.

• Peg og benævn ting.

• Tal med dit barn, ikke til.

• Sæt ord på følelser; vrede, sorg,  

 glæde mm.

• Spørg ind, så i ved at barnet har   

 forstået.

• Lyt til barnet og vær nærværende.

• Hav fokus på at skiftes til at tale og  

 lytte (turtagning).

• Udvid barnets sætninger til længere  

 sætninger ved at tilføje ord, f eks.  

 Dit barn siger ”En hund”- du svarer; Ja,  

 det er en hund og den går og snuser til  

 buskene med sin snude.
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Hvis der er nogle ord som barnet ikke udtrykker korrekt 
eller ordene byttes rundt, kan du bekræfte, det barnet siger, 
ved at gentage barnets udsagn i en korrekt sætning.

RET ALDRIG DIT  
BARNS UDTALE
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UDGIVET

KONTAKTINFO: 

Stevns Kommune

Børn & Læring

Birkehøj

4660 Store Heddinge

Mobil  30 92 43 95

Telefon  56 57 50 88

jeannech@stevns.dk

Har du spørgsmål om dit barns sprogudvikling  

kan du kontakte:

Jeanne Windsmose Christensen

Talehørekonsulent

Giv sprog-
Kræv ikke sprog.


