BRUG SPROGET!
Til forældre til børn i 1.-9. klasse
I denne folder kan du læse
om, hvad du kan gøre
derhjemme for at støtte dit
barns sproglige udvikling
mest muligt.

DU ER VIGTIG FOR
DIT BARNS SPROG
Du er som forælder den
vigtigste person i forhold til dit
barns sproglige udvikling og for
dit barns lyst til at lære.
Sammen med skolen skaber du
de bedste forudsætninger for
dit barn.
Man lærer sprog ved at bruge
det så meget som muligt, og du
kan altid støtte op om dit barns
sproglige udvikling i hverdagen.
Brug de sprog du kan, og som
du føler dig bedst tilpas med –
både når du taler med dit barn
om hverdagssituationer, skole
og fritid, når du hjælper til med
lektier, eller når du læser højt
eller fortæller historier.

LÆS OG TAL
Her er nogle forslag og
eksempler på spørgsmål, du
kan stille dit barn:
✓

Læs med dit barn hver dag.
Små børn kan du læse højt
for, større børn kan læse
højt for dig eller mindre
søskende.

✓

Tal med dit barn om de
bøger, I læser. Eksempler
på spørgsmål, som du kan
stille dit barn, er:

−

Hvad kan du se på
billederne?
Hvad handler bogen om?
Er der et sted i bogen, du
synes er rigtig godt,
uhyggeligt, sørgeligt eller
underligt?

−
−

✓

Spørg om hvilke bøger, dit
barn har lånt på biblioteket
eller hvilken bog/tekst, de
læser i skolen? Få dit barn
til at vise dig bogen og
spørg ind til den. Eksempler
på spørgsmål, som du kan
stille dit barn, er:

−
−
−
−

Hvad handler bogen om?
Hvad er der på forsiden?
Hvad synes du om bogen?
Hvor langt er I kommet i
den?
Hvad taler I om, når I taler
om bogen i klassen?

−

SÆT ORD PÅ
SKOLEDAGEN
✓

✓

−
−
−

✓

Det er godt at tale med sit
barn om skoledagen og
høre, hvordan det er gået.
Det kan være en god ide
først at fortælle, hvordan
din egen dag har været, og
på den måde få dit barn til
at fortælle om sin dag. Du
kan fortælle om, hvordan
det var at gå i skole, da du
selv var barn, og hvilke fag
du holdt mest af.

−
−
−
−

Har du haft matematik i
dag?
Hvad har I lavet i timen?
Hvordan går det med fysik?
Hvad laver I i dansk lige
nu?

✓

Få dit barn til at finde sine
bøger frem og spørg ind til,
hvad de lærer i skolen lige
nu. Husk også at spørge til,
hvordan det er gået med at
vise noget frem eller holde
oplæg. Eksempler på
spørgsmål, du kan stille dit
barn, er:

Tal om det, der sker i
skolen og spørg til, hvad dit
barn har arbejdet med/lært
i dag. Eksempler på
spørgsmål, som du kan
stille dit barn, er:

−

Hvordan gik det med at
holde oplæg i dansk i dag?
Hvordan gik prøven i
matematik?
Hvad betyder den graf?
Hvad forestiller billedet?

Hvordan gik det i skolen i
dag?
Har du haft en god dag?
Hvad lavede du i
frikvartererne?

SÆT ORD PÅ
HVERDAGEN

Spørg hvilke fag, dit barn
har haft, og hvordan det
gik. Eksempler på
spørgsmål, som du kan
stille dit barn, er:

−
−
−

✓

Tal med dit barn om det,
der optager jer, jeres
tanker og følelser. Spørg dit
barn, hvad han eller hun
tænker på, og del dine egne
tanker.

✓

−
−
−

Fortæl om din hverdag. Du
kan fx fortælle om noget,
du har lavet på arbejdet,
eller en sjov oplevelse, da
du købte ind. Eksempler på
ting, du kan fortælle om,
er:
I dag spiste jeg frokost
sammen med min kollega.
I dag stod jeg i en lang kø i
supermarkedet.
I dag talte jeg med moster
om…

TAL OM
OPLEVELSER I
FRITIDEN

−
−
−
−
−

✓

Tal med dit barn om hans
eller hendes
fritidsinteresser såsom
venner, sport, musik og
klubben. Eksempler på
spørgsmål, du kan stille dit
barn, er:

−

Hvordan gik det til fodbold i
dag?
Hvad lavede du i klubben i
dag?

−
✓

Tal med dit barn om det, I
har oplevet sammen. Det
kan være noget, I har set
sammen i tv, en gåtur hjem
fra skolen, en tur i
biografen, på legepladsen
eller i parken eller fælles
arbejde omkring rengøring,
madlavning og oprydning.
Eksempler på spørgsmål,
du kan stille dit barn, er:

Kan du lide at lave mad?
Hvad er din livret?
Hvad kan du bedst lide at få
til aftensmad?
Kan du lide at rydde op?
Hvem tror du, der bruger
mest tid på at gøre rent her
hos os? Hvorfor mon?

