
Hvordan kan I som forældre understøtte jeres barns 
sproglige udvikling med sprogstimulerende 
indsatser, der gør en forskel? 

 

Børn bruger sproget i leg og andet samvær med andre 
børn og voksne - øver sig i at anvende sproget 
målrettet, kreativt og præcist. Børn lærer imidlertid 
primært sprog af de voksne og lærer sig den måde de 
voksne anvender sproget på, når de taler sammen, og 
taler om hændelser og oplevelser i hverdagen. Det er 
derfor vigtigt at være opmærksom på, at alle voksne er 
sproglige rollemodeller, men at I som forældre har en 
særlig vigtig position og ansvar i forbindelse med jeres 
barns sproglige udvikling. 

Sprogpakken fremhæver tre sprogindsatser, som I kan 
arbejde med i hjemmet: 

- Dialogisk læsning – fx tag udgangspunkt i bøger, 
der passer til barnets udvikling - stil spørgsmål 
under læsningen så barnet udfordres, udtal de 
ord, som anvendes i bøgerne (forklar gerne 
ukendte ord, lad barnet komme til orde, følg 
barnets nysgerrighed – lyt nærværende, hjælp til 
at sætte ord på, hvis det kan være svært at huske 
rette ord.  

- Samtaler i hverdagen - De daglige samtaler er et 
centralt udgangspunkt for at arbejde med børns 
sproglige udvikling.  Ved konstant at være 
opmærksom på, hvordan man taler med børnene, 
og hvordan børn taler med hinanden, er der skabt 
et solidt fundament for et sprogstimulerende miljø. 

- Sproglege - Leg altid med sproget, så I gør det 
sjovt at lære nye ord og sætninger. Barnet 
opdager hurtigt nye muligheder, og det udfordres 
når sproget anvendes på en overraskende måde. 
Fx leg med rim og remser, syng med sproget. 

 

Sprogvurdering i institutionen 

Randers Kommune tilbyder alle 2-5 årige børn en 
sprogvurdering (TRAS), som har til formål at 
understøtte og sikre en tidlig indsats omkring børns 
sproglige udvikling. TRAS er et observationsmateriale, 
som omfatter samspil, kommunikation, 
opmærksomhed, sprogforståelse, sproglig 

opmærksomhed, udtale, ordproduktion og 
sætningsproduktion. Materialet fremmer fagligheden i 
vurderingen af det enkelte barn, og bidrager til at skabe 
et fælles sprog, som kvalificerer det pædagogiske 
arbejde i institutionen for personalet. Der er et tæt 
samarbejde med tale-hørekonsulenter ved bekymring 
eller brug for en særlig sprogindsats. Yderligere 
information vedr. sprogvurdering kan fås på 
www.randers.dk  

 
For yderligere information kan I besøge: 
http://www.sprogpakken.dk/foraeldre , hvor I kan hente 
uddybende materiale vedr. ovenstående 
sprogindsatser. I er også velkommen til at henvende jer 
til personalet, som kan hjælpe med inspiration omkring 
de forskellige sprogindsatser. 
 
 

 
 

 Samarbejde med Randers Bibliotek  
 
Randers bibliotek stiller et Børnebibliotek til rådighed, 
hvor I sammen med jeres barn kan låne bøger med 
hjem. Bøgerne bliver løbende udskiftet.  
Biblioteket har ligeledes gjort det nemt, at låne en 
spændende og inspirerende emnekuffert, som kan give 
barnet og forældre en god oplevelse sammen. Der er 
kufferter med forskellige emner og weekendkufferter. 
 For yderligere information kan I besøge: 
http://www.randersbib.dk/boern-unge/inspiration 
Her vil I bl.a. finde ideer og materiale som kan 
understøtte den sprogstimulerende indsats i hjemmet.  
 
 
Rigtig god fornøjelse…… 
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