
Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i 
nære relationer med barnets forældre, i fællesskaber 
med andre børn og sammen med det pædagogiske 

personale. Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at 
læringsmiljøet understøtter børns kommunikative og
sproglige interaktioner med det pædagogiske personale. 
Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er 
bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for 
børnene, og at børnene guides til at indgå i fællesskaber 
med andre børn. 

 

Interaktioner 
Sprog læres som en naturlig forlængelse af den udveksling, 
der foregår som blikretning, pludren og gestik, og det 
 kræver nærvær, øjenkontakt og fælles opmærksomhed. 
Det pædagogiske personale skal derfor være indlevende og 
nysgerrigt og have lyst til kommunikation og samtale med 
fokus på det, børnene er optagede af. Det har stor betyd-
ning for børnenes kommunikative og sproglige udvikling, 
hvordan det pædagogiske personale henvender sig til bør-
nene, taler med dem, giver beskeder og sætter ord på det, 
der sker i forbindelse med rutiner og aktiviteter. Kvaliteten 
i samtaler  mellem det pædagogiske personale og børnene 
er i det hele taget væsentlig og særlig betydningsfuld for 
børn i udsatte positioner.

Sproglige rollemodeller 
Børns sprog udvikles i dialoger med sproglige rollemodeller 
ved at lytte, fortælle, stille spørgsmål til deres omgivelser 
og lege med sproget. Når børn eksperimenterer kommuni-
kativt og sprogligt, opnår de erfaringer med at aflæse, 
 genskabe og udvikle en passende kommunikation i forskel-
lige situationer og fællesskaber. Det betyder bl.a., at det 
pædagogiske personale må hjælpe alle børn til at indgå i 
dialoger, hvor de lærer at skiftes til at være i en tale- og en 
lytteposition. 

Fællesskaber 
Kommunikation og sprog er centralt for at danne relationer, 
indgå i fællesskaber og vedligeholde venskaber. At lære fra 
andre børn på tværs af aldre er essentielt i sprogudviklings-
processen. Legen er vigtig som en øvebane for barnets
nonverbale og verbale kommunikation, ordforråd og sæt-
ninger. Det er derfor afgørende for barnets tilegnelses-

 

proces, at barnet understøttes i at deltage i legen, fx ved at 
det pædagogiske personale i nogle tilfælde deltager i og 
rammesætter børns leg. Det pædagogiske personale kan 
samtidig anvende børnenes legeindhold som pejlemærke 
for mulige samtaleemner, men også som pejlemærke for, 
hvad der kan være en udfordring for det enkelte barns 
sprogudvikling. 

Det pædagogiske personale har ansvar for, at børn får 
mange og forskellige erfaringer med sprog i selvorganiseret 
og spontan leg og andre meningsfulde aktiviteter med 
 hinanden. I den forbindelse er det centralt at have blik for 
de børn, der ikke af sig selv indgår i samtaler, lege og akti-
viteter, med henblik på, at de også kommer til at indgå i 
fællesskaber, der understøtter deres kommunikative og 
sproglige udvikling.

Læringsmiljøet må tilbyde børn en bred vifte af sproglige 
læringsmuligheder og aktiviteter, der understøtter til-
egnelsen af sprogforståelse, ordforråd, udtale og sæt-
ningsdannelse i sammenhænge, der er meningsfulde for 
børn. Det pædagogiske personale kan fx gennem samtaler, 
spørgsmål, historiefortælling og leg sætte ord på børnenes 
forskellige oplevelser. Sproglige læringsmuligheder skal 
indtænkes i alle rutiner og i planlagte og spontane aktivite-
ter, hvor børn introduceres til nye begreber og udtryks-
former såsom fx skrift-, symbol- og billedsprog. 

Læringsmiljøet i dagtilbud må give børn adgang til bøger, 
skriveredskaber, papir og andre skriftlige produkter, så 
børn bliver introduceret til bøgernes univers og nysgerrige 
på skriftsproget, herunder får mulighed for at kigge i bøger, 
stille spørgsmål om bogstaver, få læst højt og snakke med 
det pædagogiske personale om det, bøgerne rummer. 

Læringsmiljøet skal sikre, at det pædagogiske personale via 
refleksion over organisering og pædagogisk didaktiske 
overvejelser skaber samtaler af høj kvalitet i alle sammen-
hænge mellem det pædagogiske personale og børn og  
børn imellem, lige som det pædagogiske personale må 
sam arbejde med forældre om børns sprog både i forhold til 
det enkelte barn og i forhold til børnefællesskabet i dagtil-
buddet.

(Bilag 3 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks 
læreplans temaer)
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