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Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen er navnet 
på et forskningsprojekt der gennemføres i et samar-
bejde mellem Aarhus Universitet, Rambøll Manage-
ment Consulting, Syddansk Universitet og 13 kom-
muner. Projektet er finansieret af Ministeriet for Børn, 
Uddannelse og Ligestilling. Projektets praktiske gen-
nemførelse ledes fra TrygFondens Børneforsknings-
center på Aarhus Universitet. Projektet har til formål 
at undersøge effekten af en målrettet indsats der har 
fokus på at styrke små børns sproglige kompetencer 
og ihærdighed indenfor områder, der er centrale for 
senere læring via en styrkelse af miljøet omkring bar-
net og samtidigt bidrage til varige og meningsfyldte 
ændringer i de deltagende institutioner og dagplejen. 
Men Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen er også 
navnet på den indsats der nu skal afprøves som en del 
af forskningsprojektet. Projektet bygger på viden fra 
dansk og international forskning.

I Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen skal det 
pædagogiske personale i vuggestuer og dagplejer 
gennemføre læse- og legeaktiviteter og andre pæ-
dagogiske aktiviteter, herunder dagligdags rutiner 
og omsorgsaktiviteter, på en måde, der har særligt 
fokus på at understøtte børnenes tilegnelse af sprog 
og ihærdighed. Disse aktiviteter gennemfører det pæ-
dagogiske personale sammen med børnene i store 
og mindre grupper mindst fire gange ugentligt. Der-
udover skal målene understøttes individuelt mindst 
1 gang om ugen i forbindelse med omsorgsaktivite-
ter. I indsatsen arbejdes der med et såkaldt ”åbent 
curriculum”  med klare læringsmål hvor der hele 
tiden bygges lidt oven på det børnene allerede kan. 
Pilotdagtilbud i de 13 involverede kommuner har del-
taget i afprøvning af indsatsen. 

Både sprog og ihærdighed er områder af børns ud-
vikling der i forvejen skal arbejdes med i forbindel-
se med de pædagogiske læreplaner. Vi lærer sprog 
i vuggestuen og dagplejen kan derfor betragtes som 
en anden måde at arbejde med læreplanerne på da 
arbejdet med flere af temaerne er integreret i indsat-
sen og det er muligt at tænke flere temaer ind selv.

For at sikre solid viden skal de vuggestuer og dagple-
jegrupper der deltager i Vi lærer sprog i vuggestuen 
og dagplejen enten gennemføre indsatsen eller indgå 
i en sammenligningsgruppe, hvor det pædagogiske 
personale fortsætter med eksisterende praksis. For-
delingen af dagtilbud i indsats- og sammenlignings-
gruppe er foregået ved lodtrækning. I forbindelse 
med afprøvningen indsamles desuden viden om for-
hold i børnehaven og dagplejen og i hjemmet som vi 
formoder, har betydning for børnenes læring og som 
derfor kan formodes at påvirke effekten af projektet.

Projektet vil give ny viden om eksisterende pædago-
gisk praksis i vuggestuer og dagplejer og om hvordan 
man kan styrke 0-2-årige børns udvikling og læring. 
Mere præcist vil projektet bidrage med viden om 
hvorvidt en målrettet indsats kan styrke børns sprog-
lige kompetencer og deres ihærdighed i en dansk 
pædagogisk kontekst. Projektet vil desuden give os 
ny viden om forskellige børnegruppers udviklings-
muligheder, herunder børn med forskellige kompe-
tenceprofiler og børn med forskellig baggrund og for-
skellige forudsætninger.

      Om  
forskningsprojektet
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Dette er en vejledning til hvordan I arbejder med ind-
satsten i Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen. Vej-
ledningen beskriver hvordan indsatsen kan understøtte 
børnenes trivsel, udvikling og læring. Indsatsten er 
baseret på en systematisk og eksplicit tilgang med faste 
læringsmål inden for sprog og ihærdighed. Indsatsen 
tager afsæt i understøttende redskaber som bygger 
på aktuelt bedste viden om hvad der styrker børnenes 
trivsel, udvikling og læring.

Vejledningen henvender sig til det pædagogiske perso-
nale i dagtilbuddet. Den beskriver det forskningsmæssi-
ge grundlag for indsatsen i Vi lærer sprog i vuggestuen 
og dagplejen og hvordan I konkret omsætter indsatsen 
til det pædagogiske arbejde i vuggestuen og dagplejen. 
Med de forskellige erfaringer og den viden og praksis 
der er i dagtilbuddene, vil nogle af elementerne være 
kendte af nogle, mens de for andre vil opleves som nye 
tænkemåder i det pædagogiske arbejde. Uanset bag-
grund er vejledningen relevant for alle pædagogiske 
medarbejdere der arbejder med Vi lærer sprog i vug-
gestuen og dagplejen.

Afsnittet Om forskningsprojektet indeholder en 
kort beskrivelse af rammerne for og formålet med 
forskningsprojektet.

I afsnittet Hvorfor er Vi lærer sprog i vuggestuen og 
dagplejen et vig tigt projekt? beskrives i korte træk 
hvorfor de to læringsområder sprog og ihærdighed er 
vigtige, ikke bare for børnenes trivsel, udvikling og læ-
ring i dagtilbuddet men også for deres læring i skolen 
og for deres senere uddannelsesmuligheder.

I afsnittet Pædagogiske principper bag Vi lærer 
sprog i vuggestuen og dagplejen? beskri ves de 
grundlæggende elementer i indsatsen og de pæ  da-
gogiske principper i forandringsteorien bag ind sat sen.

I afsnittet Systematisk og eksplicit tilgang: Arbejdet 
med faste læringsområder og læringsmål beskrives de 
kon krete læringsområder og læringsmål der arbejdes 
med i indsatsen. 

 I afsnittet Stilladsering og differentiering beskri-
ves understøttende strategier til at udvikle  børns 
kompetencer, herunder de konkrete læringsredska-
ber der er en del af indsatsen for at understøtte gode 
interaktioner af høj kvalitet.

 I afsnittet Faste elementer beskrives de konkrete ele-
menter der skal bruges i arbejdet med indsatsen.

 I afsnittet Materialer til indsatsen beskrives de ma-
terialer der er udviklet til indsatsen.

 I afsnittet Planlægning af indsatsen gives der nogle 
go de råd til planlægningen af indsatsen.

 Afsnittet Oversigt over hvert tema indeholder over-
sigter over hvert af de fem temaer med læringsområder 
og læringsmål.

 I afsnittet Litteraturliste finder I en liste over de studier 
der refereres til i vejledningen.

Læsevejledning
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Børn er født til at lære. Ved at udforske verden og via 
samvær med andre mennesker, tilegner børn sig gen-
nem hele barndommen en række kompetencer der 
gør det muligt for dem at deltage i sociale fællesskaber 
og forstå sig selv og den verden, de er en del af. Disse 
kompetencer udgør samtidig fundamentet for senere 
livsmuligheder. Det skyldes at både personlige, sociale, 
kognitive og sproglige kompetencer grundlægges tid-
ligt i livet og spiller en stor rolle for senere uddannelses- 
og jobmuligheder (La Paro & Pianta, 2000). Samtidig er 
barndommen det tidspunkt hvor det er allernemmest at 
understøtte udviklingen. I Vi lærer sprog i vuggestuen 
og dagplejen fokuseres på to afgørende områder, nemlig 
sprog og ihærdighed, der allerede i de første leveår 
er under hastig udvikling. Såvel børns sprog og deres 
ihærdighed udvikler sig med stor fart i vuggestue- og 
dagplejealderen.

Sproget
...er vigtigt for barnets personlige og sociale ud vikling. 
Sproget er vores vigtigste middel til at fortælle andre 
mennesker hvad vi gerne vil, hvad vi har behov for, 
hvad vi kan lide, osv. Sproglige kompetencer er også 
afgørende for tilegnelsen af læring fx i forhold til sociale 
relationer.

Det tidlige sprog udgør også det fundament, som læse-
kompetencer og læring senere hen i skolen vil komme 
til at bygge på. Børn der møder skolen med et solidt 
sprogligt fundament klarer sig bedst. Børn med svage 
sprogkompetencer har et usikkert sprogligt fundament 
der gør det sværere at bygge ny læring ovenpå. En ny 
dansk langtids-undersøgelse har undersøgt ordfor-
råds-udviklingen hos 2.120 børn da de var 16 til 30 
må ne der med børnenes resultater i nationale læsetest i 
6. klasse (Bleses, Makransky, Dale, Højen, Aktürk Ari &
Vach, under revision). Størstedelen af de børn der havde 

et lille ordforråd i de tidlige år lå under middel i læsning 
i 6. klasse hvilket dokumenterer at også danske børn 
med tidlige sproglige forsinkelser har en øget risiko for 
senere læseproblemer. En anden dansk undersøgelse 
viser samtidig at børns risiko for at være sprogligt ud-
fordret hænger sammen med deres sociale baggrund. 
Børn hvis forældre ikke har nogen uddannelse ud over 
folkeskolen, har seks gange højere risiko for at være 
sprogligt forsinkede end børn med forældre med en 
lang eller mellemlang uddannelse; derudover har to-
sprogede børn med ikke-vestlig baggrund 14 gange 
større risiko for at have dansksproglige udfordringer 
end disse børn (Bleses, Højen, Jørgensen, Jensen, & 
Vach, 2010, Højen & Bleses, 2010).

En del af understøttelsen af ordforråd har fokus på 
understøttelsen af begreber for tal, former, størrelser, 
mængder og mønstre. Tidligt kendskab til begreber for 
tal, geometri, mål og mængder giver børn værktøjer til 
at forklare og forstå deres omverden (Frye et al., 2013). 
Understøttes barnets matematiske interesse allerede i 
vuggestuen og dagplejen, vil barnet derudover udvikle 
en nysgerrighed over for det matematiske område som 
vil gavne barnet senere. Forskning viser nemlig at 
tilegnelsen af tidlige matematiske kompetencer giver 
barnet et solidt grundlag for at tilegne sig nye kom-
petencer i senere læringskontekster (Baroody, 2003, 
Jordan et. al., 2009).

Ihærdighed 
...er ligeledes et område som det er vigtigt at under-
støtte allerede i dagtilbuddet. Ihærdighed, der om-
fatter aspekter af det man på engelsk refererer til som 
”self-control”, omfatter evnen til at dirigere opmærk-
somhed, tanker, følelser og handlinger optimalt i for-
hold til de krav der stilles for at man kan vise målrettet 
adfærd i en bestemt situation. I det at kunne udvise 

      Hvorfor er  
  Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen 
              et vigtigt projekt?
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selvkontrol ligger også evnen til at formulere, planlægge 
og udføre en opgave og kontrollere, og på en fleksibel 
måde, tilpasse sin adfærd i forhold til den sociale og 
miljømæssige sammen hæng (Hofmann, Schmeichel, 
& Badde ley, 2012; Mc Clelland & Cameron, 2012). 

Et eksempel på sådanne kompetencer ses hos helt små 
børn i forbindelse med lege. For at kunne ”lave mad” i 
køkkenet må barnet lave en plan (jeg vil spejle et æg) 
der består af flere trin (”hvor er de ting jeg skal bruge” 
fx en pande, et ”spejlæg”, hvor skal jeg spise ægget?) 
og kontrollere og tilpasse sin adfærd undervejs for at 
kunne gennemføre legen som planlagt (fx regulere sine 
følelser og ikke blive frustreret over ikke at kunne finde 
panden med det samme).

Ihærdighed omfatter både kog nitive og sociale aspek-
ter (Bodrova & Leong, 2006). Ihærdighed er vigtig i 
forhold til at udvikle sociale fær digheder; børn der kan 
udsætte deres behov og har en god selvkontrol har 
bedre relationer til kammerater, og børn der er gode til 
at regulere deres følelser har færre adfærdsmæssige 
pro blemer (Bodrova & Leong, 2006; Denham, Bassett, 
Thayer, Mincic, Sirotkin, & Zinsser, 2012). Børn der er 
gode til at regulere deres følelser forbinder det at lære 
med positive op le vel ser og er derfor positivt indstillet 
mht. at lære. 

Ihærdighed er også vigtig for tilegnelsen af læring. 
Styrkes børns kompetencer i forhold til ihærdighed (fx 
hukommelse og opmærksomhed), vil det fremme til-
egnelsen af kompetencer inden for de andre om rå der 
som ind sat sen har fokus på. 

Kompetencer relateret til ihærdighed forudsiger også 
barnets læring på længere sigt. At kunne udsætte 
sine behov er helt centralt i sko-
len hvor barnet har brug for 
at kunne sidde stille og 
lytte (McClelland, Mor-
rison, & Holmes, 2000; 
Yen, Konold, & McDer-
mott, 2004). Forsk-
ning indicerer 
ligeledes at der 
er en direkte 
sammenhæng 
mellem evnen til 
at kontrollere og 
fastholde opmærk-
somheden og senere 
testresultater og karak-
terer i skolen (Alexander, 
Entwisle, & Dauber, 1993; 
Raver, Smith, Donald, Hayes, & 
Jones, 2005). Fx peger en under-
søgelse på en direkte sammen-
hæng mellem barnets evne til at 
fastholde opmærksomheden og 
størrelsen på barnets ordforråd 
og hvor tidligt barnet begynder 
at læse (Howse, Lange, Far-
ran, & Boyles, 2003). 

børn der er gode til at regulere  
deres følelser har færre  

adfærdsmæssige pro blemer
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Store forskelle på  
kompetencer børn imellem 

Der er imidlertid allerede når børn er helt små stor 
forskel på deres kompetencer indenfor de to lærings-
områder. Allerede ved 12 måneders alderen er der 
eksempelvis markante forskelle blandt børn med hen-

syn til antallet af ord de forstår. De 10% 
hurtigste på dette alderstrin kan således 

forstå mellem 113 og 190 ord, mens 
de 10% langsomste børn kun forstår 

mellem 3 og 12 ord - det ”ty pis ke” barn 
ligger der imellem. De langsomste børn 

er altså markant bagud i forhold til andre 
børn næsten inden de rigtig er begyndt at 

tilegne sig talesproget. Ved 24 måneder er 
det mere end 700 ord der adskiller det hurtigste 

og det langsomste barn fra hinanden. (Bleses et 
al., 2007). 

Forskellen skyldes til dels medfødte kompetencer, men 
i høj grad også påvirkningen fra det læringsmiljø der 
omgiver barnet i hjemmet. Ikke alle forældre er lige 
gode til at understøtte deres børns udvikling og derfor 
øges forskellene kun over tid og resulterer i at nogle 

børn sprogligt set har et langt ringere 
fundament end andre børn på samme 

alder når de starter i skolen. 

Selvom forældrene spiller den største rolle mht. deres 
børns udvikling, kan dagtilbuddet også spille en stor 
rolle hvis det tilbyder barnet et varmt og understøtten-
de miljø med mange læringsmuligheder. Dermed kan 
dagtilbuddene være med til at øge alle børns kompe-
tencer ved skolestart (National Early Literacy Panel, 
2008; Piasta et al., 2014). 

Indenfor de seneste år har omfattende international 
forskning vist at særligt strukturerede forløb i dagtil-
bud kan øge børns sproglige kompetencer væsentligt 
(National Literacy Panel, 2008). Mht. sprog har danske 
undersøgelser af curriculumbaserede sprogindsatser 
som SPELL og Fart på sproget (se Bleses et al., 2015) 
vist positive effekter af en målrettet og struktureret 
indsats på børns sprog.

 særligt strukturerede forløb i  
dagtilbud kan øge børns  

sproglige kompetencer væsentligt
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Udviklingen af Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen 
er baseret på forskning der viser at sprog og ihærdig-
hed er områder der har særlig stor betydning for børns 
læring i dagtilbudsalderen og for deres senere læring i 
skolen (fx National Early Literacy Panel, 2008; La Paro 
& Pianta, 2000). 

Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen er også ba-
seret på forskning der har vist at et rigt læringsmiljø i 
den tidlige barndom er afgørende for dannelsen af den 
hjernestruktur der er nødvendig for barnets sproglige, 
kognitive og sociale udvikling (Shonkoff, & Phillips, 
2010). Skåret helt ind til benet understøttes børns 
trivsel og læring af engagerede, varme og indlevende 
voksne der er lydhøre og imødekommende over for 
barnets behov og samtidig præsenterer barnet for rige 
læringsmuligheder.

Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen er baseret på 
forskning i tidlige indsatser der viser at en systematisk 
og eksplicit tilgang med faste læringsmål øger mulig-
heden for at børn bliver præsenteret for rige lærings-
muligheder på en måde der har positiv effekt for deres 
læring (fx National Early Literacy Panel, 2008). Den 
nyeste nationale forskning i effekter af tidlige indsatser 
i børnehaven viser imidlertid også at børn faktisk får 
mere udbytte af en systematisk og eksplicit indsats hvis 

det pædagogiske personale selv udvælger og planlæg-
ger aktiviteter på basis af en systematisk og eksplicit 
tilgang til det pædagogiske arbejde hvor der er fokus på 
at understøtte læringsområder og fastsatte læringsmål 
indenfor de aktuelle områder (Bleses et al., 2015). 

Udviklingen af indsatsen er også inspireret af forskning 
der viser at understøttende strategier som stilladsering 
(fx Trivette et al., 2010) og differentiering er vigtige i 
forhold til at styrke børns udvikling. Børn lærer bedst 
når de udfordres inden for zonen for deres nærmeste 
udvikling (fx Vygotsky, 1978).

Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen gennemføres 
i en 20 ugers indsats over 25 uger og indsatsens mål 
og aktiviteter er bygget op omkring fem temaer af fire 
ugers varighed. Indsatsen har til formål at understøtte 
sprog og ihærdighed hos børn i vuggestuen og dag-
plejen med udgangspunkt i et curriculum med faste 
læringsmål inden for de to læringsområder. 

I Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen skal I selv 
omsætte arbejdet med de faste læringsmål i aktiviteter 
med børnene. I vælger altså selv sammen med det øvri-
ge pædagagogiske personale på stuen eller i legestuen 
de konkrete aktiviteter som, I mener, er bedst egnede 
til at understøtte de konkrete læringsmål ved at bruge 
jeres pædagogiske erfaring og jeres kendskab til de 
enkelte børn. 

En hjørnesten i indsatsen er at der ikke kun skal være 
fokus på at understøtte børns kompetencer indenfor de 
to områder i forbindelse med planlagte legeaktiviteter, 
men at arbejdet hermed skal gennemsyre hverdagen i 
vuggestuen og dagplejen, så der ligeledes er vægt på at 
understøtte børnenes udvikling og læring i forbindelse 
med daglige rutiner som bleskift og spisning i vugge-

   Pædagogiske principper 
bag Vi lærer sprog 

          i vuggestuen og dagplejen?

En hjørnesten i indsatsen er  
at der ikke kun skal være fokus på  

at understøtte børns kompetencer i 
forbindelse med planlagte  

legeaktiviteter
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stuen eller dagplejen og andre interaktioner mellem  
pædagogisk personale og børn. En anden hjørnesten 
er at både voksen- og børneinitierede aktiviteter er 
vigtige. Selvom vokseninitierede aktiviteter spiller en 
stor rolle, er det også et mål med indsatsen at børnene 
skal tilskyndes til at beskæftige sig med de to lærings-
områder i deres egne lege. Der er altså lagt vægt på at 
give muligheder for at skabe en balance mellem vok-
sen- og børneinitierede aktiviteter. Dette understøttes 
i indsatsen ved at der arbejdes med tre niveauer inden 
for hvilke aktiviteterne skal finde sted: Fordybelse, 
Fokus og Udforskning. Da I selv udvælger, planlægger 
og gennemfører aktiviteterne, har I også mulighed for 
at tænke indsatsen sammen med de øvrige aktiviteter 
i dagplejen, i legestuegruppen eller på stuen, for at 
inddrage ting som børnene er optaget af, osv.

Indsatsen består grundlæggende i at skabe 
interaktioner af høj kvalitet der udover 
at understøtte børn følelsesmæssigt 
giver alle børn rige læringsmulig-
heder indenfor de to områder. Hvis 
I er nærværende og imødekom-
mende overfor det enkelte barns 
behov og selv optræder som en 
sproglig rollemodel der inddrager 
barnet aktivt i samtaler, vil det være 
muligt for jer at anvende alle situationer 
i vuggestuen og dagplejen til at give børne-
ne rige læringsmuligheder indenfor de to områder. 
Der er til indsatsen udviklet forskellige læringsred-
skaber i form af plakater med strategier der skal 
hjælpe jer med at have fokus på dette både ifm. 
med planlagte aktiviteter, rutiner og når barnet 
selv viser interesse for læring.

I Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen får I ud-

leveret en række materialer – ugeskemaer, bøger, spil, 
billedkort med målord og forskellige plakater – som I 
kan bruge til at gennemføre indsatsen og til at sikre 
at I undervejs har fokus på at understøtte tilegnelsen 
af kompetencer indenfor de to områder i forbindelse 
med planlagte aktiviteter under samling og i mindre 
grupper, i forbindelse med de daglige rutiner og når 
børnene er på egen hånd. Hvordan I vil bruge materi-
alerne er op til jer selv, og I kan også vælge at inddrage 
andre materialer. Materialerne til indsatsen beskrives 
nærmere neden for.

Indsatsen tager ud-
gangspunkt i 
Ugeskemaet, 
men I skal, i 
de 20 uger 

SYSTEMATISK  
EKSPLICIT

SPROGLIG  
ROLLEMODEL

RIGE  
LÆRINGSMU-

LIGHEDER  
MED MANGE  

GENTAGELSER

STILLADSERING 
DIFFEREN  - 

TIERING
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indsatsen varer, selv udvælge, planlægge og tilrettelæg-
ge de aktiviteter I vil gennemføre med børnene. Målet 
er at alle børn skal deltage i fire aktiviteter om ugen der 
har fokus på forskellige aspekter af ordforråd. I forbin-
delse med pilot af prøvningen af indsatsen i vug gestuer 
og dagplejer har det vist sig at det er hensigtsmæssigt 

hvis to af gangene er i forbindelse med samling eller 
med en større gruppe på stuen eller i legestuegruppen, 

de andre to gange med en mindre børnegruppe på 
stuen eller udvalgte børn hos den enkelte dagplejer. 
Derud-over er målet at I har mindst én samtale om 
ugen af høj kvalitet ifm. daglige rutiner med hvert 
enkelt barn. I kan læse mere om tilrettelæggelsen af 
aktiviteterne senere i vejledningen.

I det følgende beskrives de centrale principper i for-
andringsteorien bag Vi lærer sprog i vuggestuen og 
dagplejen. ”Forandringsteori” skal forstås som teorien 
om hvordan børnenes læring kan understøttes. Nogle 
af principperne vil være velkendte for jer (som fx stil-
ladsering) mens andre formentlig vil være nye som fx 
den systematiske og eksplicitte tilgang. Langt hen ad 
vejen vil I, når I først er blevet mere bekendt med prin-
cipperne, finde ud af at du og dine kollegaer allerede 
arbejder med aspekter af dem som en integreret del 
af jeres pædagogiske praksis. Vi lærer sprog i vugge-
stuen og dagplejen handler derfor også om at gøre jer 
bevidste om og systematisere elementer af jeres eksi-
sterende praksis og integrere den i de nye elementer 
vi introducerer.

En systematisk og eksplicit tilgang
Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen er en systema-
tisk, eksplicit indsats med særligt fokus på at understøt-
te børns kompetencer indenfor sprog og ihærdighed. 

Systematisk
...henviser til at indsatsen er opbygget, så den følger den 
måde børn lærer på. Forskning viser nemlig at kompe-
tencer bygges op ”fra bunden”, dvs. at børn tilegner sig 
forskellige milepæle i en bestemt rækkefølge og at ny 
læring bygger ovenpå det barnet allerede kan. Derfor 
ser vi også at børns kompetencer indenfor sprog og 

ihærdighed i dagtilbudsalderen i et vist omfang kan 
forudsige deres senere læring i skolen (se afsnittet 
Hvorfor er Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen et 
vigtigt projekt? ovenfor). Det er således vigtigt at børn 
præsenteres for udfordringer indenfor læringsområ-
derne i en rækkefølge der, så vidt muligt, afspejler den 
naturlige tilegnelse.

I Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen får I ud-
leveret et ugeskema til hver uge hvoraf det fremgår 
hvilke læringsmål og målord, I skal have fokus på at 
understøtte gennem lege- og læringsaktiviteter. Der er 
en vis progression i den rækkefølge læringsområder og 
læringsmål præsenteres i i løbet af indsatsen. 

Eksplicit
...eller ”tydelig” betyder at barnets opmærksomhed 
rettes mod målet med en bestemt aktivitet eller det 
samtalen skal have fokus på for derved at understøtte 
barnets engagement i og udbytte af læringsprocessen. 
Barnets implicitte læring via erfaringer fra den verden 
der omgiver det suppleres altså med mere eksplicit 
læring. 

I Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen er det der-
for gjort tydeligt for både pædagogisk personale og 
børn hvad læringsmål og målord er hver uge. Det er 
vigtigt at være opmærksom på at det ikke handler om 
udenadslære. Det handler om at præsentere børnene 
for nogle eksempler på ord og begreber (læringsmå-
lene) og gennem legeaktiviteter der er naturlige og 
interessante for børn på dette alderstrin at give dem 
mulighed for at lege med dem og få erfaring med dem 
og derved styrke deres generelle kompetencer inden 
for læringsområderne. Fokus på de udvalgte målord vil 
helt naturligt føre til at man beskæftiger sig med andre 
relevante ord og at anden relevant viden inddrages som 

Helt enkelt handler det om  
at det er lettere at lære noget når 

man ved hvad man skal lære.
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en naturlig del af samtalen og legen, bl.a. vil børnene 
selv spørge til andre ord hvis de blive engagerede i 
legen. Læringsmålene inden for de to læringsområder 
præsenteres mere grundigt neden for.

I Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen kan de små 
og store billedkort og plakaterne med målord hjælpe jer 
med at arbejde med de konkrete målord. Inddelingen 
i temaer understøtter ligeledes det målrettede fokus. 

Derudover er det vigtigt generelt at tænke i hvordan 
læringen kan gøres tydelig for børnene. Helt enkelt 
handler det om at det er lettere at lære noget når man 
ved hvad man skal lære. Ved at præsentere børn for ny 
viden i en logisk rækkefølge (lette ting før sværere ting: 
fx er en cirkel en form der er lettere for børn at forstå end 
en oval; typiske ting før atypiske ting: fx er en labrador 
en mere typisk hund end en kinesisk hårløs hund), ved 
at komme med passende medeksempler (fx en puddel 
er også en hund) og modeksempler (fx det er en kat 
ikke), ved at bryde læringen op i mindre dele (hunden 
er et dyr, en hund har pels der er en slags hår, hunden 
har også poter...), og ved at demonstrere og tænke højt 
og dermed organisere den nye viden for børnene, kan 
I bidrage til at lette tilegnelsen af nye ord og begreber 
hos dem. 

Læringsredskabet Vi lærer nye ord giver jer bl.a. gode 
strategier til hvordan I gør læringen tydelig for børnene.

Rige læringsmuligheder  
og mange gentagelser
Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen bygger på 
forskning der viser at børn har brug for mange læ-
ringsmuligheder. Rige læringsmuligheder er vigtige 
for at børn kan tilegne sig sproget. Børns sproglige 
udvikling understøttes af interaktioner med lydhøre og 
anerkendende voksne der organiserer og udnytter både 
planlagte og spontane læringssituationer til at udfordre 
det enkelte barn og dermed udnytte og udvide barnets 
læringspotentiale. Derfor er det vigtigt at understøtte 
barnet både socialt og emotionelt og organisere mange 
læringssituationer i løbet af dagen. Ved at tydeliggøre 

læring gennem faste læringsmål og strategier under-
støttes barnets læring. 

Mange gentagelser på flere niveauer er med til at styrke 
tilegnelsen af læring generelt. Det gælder også mht. de 
enkelte læringsmål og målord indenfor de to områder 
der arbejdes med i indsatsen. Alle læringsmål og ihær-
dighedsstrategier gentages fem gange og langt de fleste 
målord gentages en eller flere gange i løbet af indsatsen. 

De fem temaer i Vi lærer sprog i vuggestuen og dagple-
jen er bygget op på samme måde. Hver uge tages der 
udgangspunkt i Ugeskemaet og de samme bøger og 
materialer går igen. Alle børn har brug for gentagne 
muligheder for at tilegne sig kompetencer indenfor sprog 
og ihærdighed, men børn med svage forudsætninger 
for læring har brug for flere erfaringer end børn med 
stærkere forudsætninger. De gentagne læringsmulighe-
der medvirker til at øge udbyttet hos de mindste børn.

Sproglig rollemodel
Voksne spiller en stor rolle mht. at skabe kommunika-
tive situationer der inddrager barnet og samtidig øger 
barnets muligheder for trivsel og læring. Omfanget og 
kvaliteten af den sproglige rollemodel som barnet mø-
der (det sprog I bruger) og kvaliteten af interaktionen 
mellem voksen og barn (den måde I bruger sproget til at 
skabe følelsesmæssigt understøttende og læringsrige 
samtaler der aktivt inddrager barnet) har stor betyd-
ning for barnets sproglige udvikling. Plakaterne ”Den 
gode samtale” og ”Vi lærer nye ord” kan hjælpe jer med 
at være en sproglig og kommunikativ rollemodel der 
skaber rige og understøttende læringssituationer for 
det enkelte barn.

Stilladsering og differentiering
Forskning viser at man ved at gøre brug af nogle for-
holdsvis enkle strategier kan understøtte barnets læring 
med målbare positive effekter for barnets læring til følge. 
Strategierne kan også bruges som et middel til at være 
opmærksom på at alle børn inddrages og understøttes 
i løbet af hverdagen, også selvom de måske ikke selv 
siger noget eller på andre måder bringer sig selv i spil.
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Stilladsering handler om at den voksne skal forsøge at 
være en god sproglig rollemodel og anvende en række 
teknikker der engagerer barnet aktivt i samtalen og 
”stilladserer” barnets læring dvs., med udgangspunkt 
i det barnet kan, giver barnet støtte til at tilegne sig læ-
ring på det næste trin. På plakaten ”Den gode samtale” 
kan I finde strategier til hvordan I kan understøtte og 
udvikle barnets sprog og ihærdighed i vuggestuen og 
dagplejen. I kan finde inspiration til hvordan I kan støtte 
børns tilegnelse af nye ord og begreber på plakaten ”Vi 
lærer nye ord”.

Differentiering af indsatsen handler om at det enkelte 
barn skal udfordres der hvor det er sprogligt, kognitivt 
og følelsesmæssigt. Børn har meget forskellige forud-
sætninger for at lære og kan være meget forskellige i 
deres udvikling også selvom de har samme alder, og 
det er det nødvendigt at tage højde for hvis alle børn 
skal have udbytte af indsatsen. Arbejdet med Vi lærer 
sprog i vuggestuen og dagplejen handler derfor også 
om at anerkende og respektere at børn er forskellige og 
om at have fokus på at alle børn bliver inddraget aktivt 
i læringsmiljøet.

I Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen er der et 
læringsredskab, ”Læringsstigen”, med gør-det-nem-
mere- og gør-det-sværere-strategier som I kan anvende 
til at tilpasse indsatsen og de daglige interaktioner med 
børnene på en måde, så læringen hos det enkelte barn 
understøttes uanset barnets niveau. 

På det generelle niveau er ”Læringsstigen” et redskab 
der kan understøtte jer i at inddrage alle børn aktivt i 
samtaler, således at børn der enten ikke taler meget selv 
endnu eller ikke ved hvad de skal sige kan være med. 

På det specifikke niveau kan ”Læringsstigen” anvendes 
til at støtte tilegnelsen af sprog både hos børn der har 
brug for mere støtte og børn der allerede kan selv og 
har brug for flere udfordringer. Selvom eksemplerne 
i ”Læringsstigen” er målrettet tilegnelsen af sprog, er 
det også vigtigt at understøtte barnet der hvor det er i 
forhold til ihærdighed.

Evaluering af indsatsen 
Forskning viser at en vigtig forudsætning for at indsatser 
har en effekt, er at de gennemføres efter hensigten. Der-
for indeholder Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen 
et redskab, ”Refleksionsnoter”, der kan anvendes til at 
holde øje med hvilke elementer i de planlagte aktivi-
teter i indsatsen I har anvendt i løbet af en uge og til at 
evaluere om I har arbejdet med alle læringsmålene og 
på hvilken måde aktiviteterne har formået at engagere 
børnene. Hver uge skal I udfylde ”Refleksionsnoter” 
med udgangspunkt i et Ugeskema som I løbende laver 
noter på i løbet af ugen (se neden for). Dette foregår i et 
web-baseret system der hedder ”Results”.

Monitorering af barnets udvikling
Et andet redskab, et ”Kompetenceudviklingsskema”, 
skal anvendes til at vurdere barnets læringsmæs-
sige udgangspunkt og udbytte af indsatsen inden 
for sprog og ihærdighed. Der skal udfyldes et 
”Kompetenceudviklingsskema” for hvert barn 
efter hvert tema, dvs. i alt fem gange i løbet af 
indsatsen. Dette foregår ligeledes i ”Results”. I 
”Results” vil I også have mulighed for se jeres 
tidligere vurderinger af barnets udvikling.

I vil modtage en særskilt vejledning til hvor-
dan ”Refleksionsnoter” og ”Kom-
petenceudviklingsskema” skal 
udfyldes på ”Results”.

I det følgende vil vi beskrive 
den systematiske og eksplicitte 
tilgang der arbejdes med i ind-
satsen vha. faste læringsområ-
der og læringsmål, samt den 
stilladsering og differentie-
ring der arbejdes vha. de fire 
lærings redskaber ”Den gode 
samtale”, ”Vi lærer nye ord”, 
”Læ ringsstigen” og ”Ihærdig-
hed” (to plakater der omhand-
ler ihærdighed ifm. børns lege 
(Boldspil) og ifm. gennemførel-
sen af en aktivitet (Puslespil)).
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I Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen er der som 
beskrevet oven for fokus på at understøtte sprog og 
ihærdighed hos børn.

Læringsmålene og de konkrete målord indenfor de to 
områder inddrages på en måde der afspejler den sy-
stematik – eller rækkefølge – som empirisk forskning 
har dokumenteret at børn tilegner sig de konkrete 
læringsområder med. Der er derfor en vis progression 
i læringsmålene over de 20 uger og kompetencerne 
bygges op “fra bunden”. 

Indenfor sprog er der to læringsområder med tilhørende 
læringsmål: Ordforråd og Sprogbrug. Mht. ihærdighed 
er der fire centrale områder med tilhørende strategier: 
Hukommelse, Vedvarende opmærksomhed, Følelses-
mæssig regulering og Behovsudsættelse.

Børnenes muligheder for læring styrkes samtidig ved 
at der arbejdes med hvert læringsområde (Ordforråd 
og Sprogbrug) i alle de fem temaer i løbet af de 20 uger. 
Barnet præsenteres således for gentagne muligheder 
for at tilegne sig et bestemt læringsmål hvilket er særlig 
vigtigt når det handler om så små børn. Også ihærdig-
hed er der fokus på i hvert tema. 

I det følgende er det beskrevet hvordan indsatsen er 
bygget op mht. at understøtte tilegnelsen af læringsmål 
og konkrete målord indenfor de to læringsområder over 
de 20 tyve uger.

Det er væsentligt at understrege at tilegnelsen af kom-
petencer indenfor de to områder påvirker hinanden og 
hænger sammen. Når du hjælper børn med at genkende 
og forstå følelser, hjælper du dem samtidig med at sætte 
ord på følelserne og her bruger de sproget. 

Det er derfor for at tydeliggøre indholdet i indsatsen at 
vi beskriver de to læringsområder for sig. I den daglige 
pædagogik vil arbejdet med dem være mere integreret.

SPROG
I vuggestue- og dagplejealderen er det naturligt at un-
derstøtte to grundlæggende byggeklodser i talesproget, 
nemlig ord forrådet og hvordan ord sættes sammen og 
bruges i interaktion med andre mennesker, det vi her 
kalder sprogbrug. 

Ordforråd
...refererer til de ord barnet kan forstå og sige. Ordfor-
rådet udvikler sig meget hos det lille barn i de første år. 
De første ord hverken ligner eller bruges som voksnes 
ord. Der er både mange lydreduktioner (barnet siger 
fx ”go” for sko) og reduktioner i stavelser ved mere 
komplicerede ord (barnet siger fx ”dille” i stedet for 
krokodille) og selv ved treårsalderen er det kun 80% 
af alle ord der har en lydlig form der er som voksnes. 
Barnet bruger heller ikke nødvendigvis ordene på 
samme måde som voksne. Mange børn benytter sig fx 
af under- og overgeneraliseringer (tror fx at det kun 
er anden i badekarret der hedder ”and” eller at alle 
dyr der har fire ben hedder ”hund”). Både størrelsen 
på ordforrådet (antallet af ord som barnet kan sige 
og forstå) og dybden af ordforrådet (graden af viden 
omkring det enkelte ords betydning) er afgørende for 
barnets sprogtilegnelse. Fra en dansk undersøgelse 
ved vi at der finder en dramatisk udvikling af barnets 
ordforråd sted i de første år at barnets liv (se Bleses et 
al., 2007; Bleses, 2010a; Bleses & Højen, 2009). Under-
søgelsen der er baseret på forældrerapporter, viser at 
halvdelen af alle danske børn forstår mindst 42 ord når 
de fylder et år, mens halvdelen i 20 måneders alderen 

    Systematisk og eksplicit tilgang:
Arbejdet med faste læringsområder 

og læringsmål
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forstår mindst 232 ord. Når det gælder hvor mange ord 
børnene selv siger, så har et dansk barn på 12 måneder 
i gennemsnit et produktivt ordforråd på blot 3 ord. Ved 
20 måneder er det gennemsnitlige ordforråd steget til 
71 ord og ved 24 måneder er ordforrådet i gennemsnit 
på 264 ord. Herefter tager tilegnelsen af ord for alvor 
fart, og når børnene er tre år er de i gennemsnit i stand 
til at sige hele 593 ord. 

Barnets første ord er indholdsmæssigt relateret til 
dag lige rutiner og behov. De er med andre ord direkte 
knyttet til ”her-og-nu”-konteksten og det hverdagsliv 
som barnet er en del af. 

Fra toårsalderen viser halvdelen af børnene også de før-
ste tegn på at de er i gang med at tilegne sig mere kom-
plekse sproglige færdigheder og dermed bevæger sig 
væk fra den tidlige sprogbrugs orientering mod ”her-og-
nu” og frem mod et mere dekontekstualiseret sprog. Med 
det menes at de begynder at anvende mere abstrakte 
ord og at de kan kommunikere om hændelser i for- eller 
fremtid eller om ting som ikke er direkte tilstede i den 
konkrete situation hvor der kommunikeres. Anvendelsen 
af mere komplekst sprog falder altså sammen med det 
tidspunkt hvor ordforrådets størrelse øges markant. Et 
af de første eksempler på dekontekstualiseret sprog er 
når barnet siger ”fut fut” før familien skal ud at køre med 
tog eller anvender simple grammatiske konstruktioner 
som ”fars sko”. Frem mod det tredje leveår tilegner børn 
sig mere avancerede sproglige virkemidler og anvender 
komplekse grammatiske konstruktioner som i ”hvor 
gik mor hen?” 

I de første leveår er der stor variation i hastigheden 
hvor med børn tilegner sig sproget og dermed stor 
forskel i antallet af ord børn kan forstå og sige. De 10% 
af børnene der kan forstå færrest ord når de er 12 mdr. 
kan forstå 12 ord. Ved 20 mdr. kan de forstå 141 ord. 
De 10% af børnene der kan forstå flest ord kan forstå 
78 ord ved 12 mdr. og 283 ord ved 20 mdr. Mht. det 
produktive ordforråd kan de 10% af børnene, der kan 
sige mindst, slet ikke sige nogen ord når de er 12 mdr., 
mens de kan sige 468 ord når de er tre år. De 10% af 

børnene, der kan sige flest ord, kan sige 7 ord når de er 
12 mdr., og 666 ord når de er tre år. Drenge er generelt 
lidt langsommere end piger. En af de faktorer der har 
indflydelse på hvor hurtigt et barn tilegner sig ordfor-
rådet er forældrenes uddannelsesbaggrund, forstået på 
den måde at forældres uddannelsesbaggrund påvirker 
de læringsmuligheder der stilles til rådighed for barnet 
(Bleses, 2010b; Bleses et al., 2010).

Størrelsen på ordforrådet har stor betydning for sprog-
tilegnelsen generelt da der er en tæt sammenhæng 
mellem ordforråd og sætningskompleksitet. 

Vi har i indsatsen valgt dels at fokusere på at styrke bør-
nenes ordforråd inden for de temaer der arbejdes med, 
dels at fokusere på mere abstrakte ord (ord for følelser, 
tid og rum). Ord for følelser er vigtige for at understøtte 
børns personlige og sociale udvikling og ihærdighed 
mens ord for tid og rum er med til at styrke børns brug 
af dekontekstualiseret sprog, herunder det at kumme 
fortælle om sig selv (læs mere om sprogbrug neden for).
De læringsmål der skal understøttes indenfor lærings-
området Ordforråd er:

•  At kunne forstå og bruge typiske ord  
for ting, begivenheder og handlinger

•  At kunne forstå og bruge 
typiske ord for følelser

•  At kunne forstå og bruge typiske 
ord der har med tid at gøre

•  At kunne forstå og bruge typiske 
ord for rumlige begreber
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LÆRINGSMÅL OG KONKRETE MÅLORD OM MÅLORDENE

At kunne forstå og bruge typiske ord for ting, 
begivenheder og handlinger
Uge 1: jakke, sokker, vinke, dele, gul, blå

Uge 5: regnbue, sky, lyne, skinne, våd, tør

Uge 9: and, hjort, svømme, klatre, blød, glat

Uge 13:  hjem, by, kramme, lave mad, ung, 
gammel

Uge 17:  strand, brandbil, købe ind,  
bære, hurtig, langsom

At kunne forstå og bruge typiske ord for følelser
Uge 2: glad, ked af det, vred, bange

Uge 6: glad, ked af det, vred, bange

Uge 10: trist, munter, overrasket, forskrækket

Uge 14: trist, munter, overrasket, forskrækket

Uge 18: trist, munter, overrasket, forskrækket

At kunne forstå og bruge typiske ord  
der har med tid at gøre
Uge 3: morgen, aften, formiddag, eftermiddag

Uge 7: formiddag, eftermiddag, dag, nat

Uge 11: før, efter, i morgen, i går

Uge 15: formiddag, eftermiddag, før, efter

Uge 19: før, efter, i morgen, i går

At kunne forstå og bruge typiske ord for 
rumlige begreber
Uge 4: ude, inde, oppe, nede

Uge 8: ude, inde, foran, bagved

Uge 12: oppe, nede, på, i

Uge 16: på, i, over, under

Uge 20: over, under, foran, bagved

Der er fokus på at understøtte tilegnelsen af seks nye 
ord i hvert tema – 30 ord i alt i løbet af indsatsen.
Der er to substantiver, to verber og to adjektiver hver 
gang. Der er både lette og middelsvære og svære ord 
hver uge, så alle børn kan være med og udfordres.
Ordene er nye i hvert tema, da de emnemæssigt skal 
dække temaet og da det ofte er lettere ord  
end ordene indenfor de andre læringsområder.

Der er fokus på tilegnelsen af fire ord om følelser hver 
uge – i alt otte forskellige ord i løbet af  
indsatsen.
Der er progression i sværhedsgraden af ordene.  
De mest gængse ord for følelser er de samme i de  
to første temaer, mens de mere komplicerede ord  
er de samme i de tre sidste temaer. 
Ordene for følelser gentages, de sværeste flere  
gange, da det er ord der kan bruges i mange sam-
menhænge og da navnlig de sidste ord er mere spe-
cielle og kan være svære at forstå og anvende.

Der er fokus på at understøtte tilegnelsen af fire  
ord der har med tid at gøre i hvert tema – i alt 10 
forskellige ord i løbet af indsatsen.
Bortset fra de fire letteste ord, gentages ordene,  
de sværeste flere gange.
Der er en vis progression i den rækkefølge ordene 
præsenteres i.

Der er fokus på tilegnelsen af fire ord for rumlige 
begreber i hvert tema – 10 forskellige ord i alt.
Ordene for rumlige begreber gentages alle én gang 
i løbet af indsatsen. Der er en vis progression i den 
rækkefølge ordene præsenteres i.

ORDFORRÅD: TING, BEGIVENHEDER OG HANDLINGER, FØLELSER, TID OG RUM
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Bortset for målordene for ting, begivenheder og hand-
linger gentages næsten alle ord – nogle flere gange. De 
hyppige gentagelser er en hjælp mht. at huske ordene, 
særligt for de mindste børn. Selvom der er mange gen-
tagelser er der også en vis progression i den rækkefølge 
ordene præsenteres i.
Da arbejdet med tal, former, størrelser og mønstre er 
nyt i mange dagtilbud, så introduceres disse læringsmål 
nærmere nedenfor.

Tal 
Barnet stifter tidligt bekendtskab med tallene ifm. for-
skellige situationer i dagligdagen og ifm. lege, sange, 
højtlæsning og andre aktiviteter. Herigennem begynder 
barnet når det er omkring 18 mdr. at blive bevidst om 
at tallene har forskellige navne, og barnet begynder 
at sige tallene i tilfældig rækkefølge uden at vide hvad 
de står for. Når barnet er 22-36 måneder vil det kunne 
opremse de mindste tal i korrekt rækkefølge. Samtidig 
begynder barnet at kunne forbinde de mindste talord 
med korrekt antal. Barnet vil således være i stand til at 
udvælge et lille antal genstande ud fra en bunke – fx hvis 
barnet bliver bedt om at hente to puder. Barnet kan nu 
også gennemskue at antallet af genstande i en bunke 
ændrer sig hvis man fjerner eller tilføjer en genstand. På 
dette tidspunkt begynder barnet også at producere og 
eksperimentere med symboler der repræsenterer tal.

De læringsmål der skal arbejdes henimod at børnene 
tilegner sig ifm. læringsområdet tal er:

•  At kunne genkende og bruge de 
mindste talord

•  At kunne forbinde de mindste 
talord med korrekt antal

Former
Børns bevidsthed om former udvikler sig gennem 
deres sansning når de leger og udforsker verden og 
fx observerer genstande i bevægelse. Fra 16 måneder 
vil barnet være optaget af at putte den rigtige 
form i hullet i en puttekasse og lægge puslepil 
med dubber. Fra denne alder vil barnet også 

kunne begynde at organisere genstande efter type, 
fx putte bamser i én kasse og biler i en anden. Fra 22 
mdr. begynder barnet i det små at kunne kategorisere 
genstande efter form og størrelse. 

De læringsmål der skal arbejdes henimod at børnene 
tilegner sig ifm. læringsområdet former er:

•  At kunne genkende og bruge  
typiske ord for former

Størrelser og mængder
Allerede fra barnet er under et år er det i stand til at se 
forskel på små og store genstande. Barnet bliver også 
tidligt i stand til at registrere at der er forskel på antal – 
fx flere genstande i den ene bunke end i den anden uden 
at barnet kan tælle genstandene. Når barnet er 22-36 
måneder begynder det at sammenligne mængder og 
bruge mængdeangivelser som ”mange” og ”få”. Barnet 
begynder også her at bruge ord for 
mål og størrelse som ”lille” og 
”høj”. Barnet er nu bevidst om 
at en mængde ændrer sig 
hvis man fjerner eller tilføjer 
en genstand.

De læringsmål der skal ar-
bejdes henimod at børnene 
tilegner sig ifm. lærings-
området Størrelser og 
mængder er:

•  At kunne 
genkende og 
bruge 
typiske ord for 
størrelser 
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•  At kunne genkende og bruge 
typiske ord for størrelser og mængder

Mønstre

Børns bevidsthed om mønstre udvikler sig ved at de 
udforsker verden og begynder at observere ligheder 
og forskelle fx egenskaber ved ting. Fra 22 mdr. begyn-
der barnet at blive opmærksom på simple mønstre og 
mønstre på billeder.

De læringsmål der skal arbejdes henimod at børnene 
tilegner sig ifm. læringsområdet mønstre er:

•  At kunne genkende og bruge typiske ord for 
mønstre

•  At kunne genkende og anvende mønstre i 
egne udtryksformer

Der arbejdes med de fem læringsområder; Tal, For-
mer, Størrelser og mængder og Møn stre, fem gange i 
løbet af indsatsen. Men der arbej des ikke med alle fire 
læringsområder i hvert tema. I stedet skal to af de fire 
læringsområder adresseres to gange i hvert tema (fx tal 
og former i det første tema), bortset fra ved det sidste 
tema hvor der er fokus på at understøtte mål indenfor 
alle de fire læringsområder.

Fælles for læringsmål og målord er altså at de gentages 
flere gange i forløbet og det sikrer en høj eksponering 
overfor læringsmål og konkrete målord. Børnene får på 
den måde flere muligheder for at tilegne sig de forskel-
lige læringsmål og målord. Samtidig introduceres der 
løbende nye (og generelt sværere) begreber, således 
at der bygges ovenpå det børnene allerede har lært 
hvilket sikrer progressionen. Der er ligeledes progres-
sion i forhold til læringsmålene indenfor tre af de fire 
læringsområder.

Sprogbrug
...handler, som ordet siger, om hvordan barnet er i stand 
til at bruge sproget. Sproget er først og fremmest et 
red skab til at kommunikere med andre med. I starten 
bruger barnet sproget til at få dækket sine basale behov, 
men med tiden vil barnet også have brug for at bruge 

sproget til at føre samtaler og indgå i legerelationer med 
andre børn. I det at føre en samtale med andre ligger 
også at barnet skal være i stand til at lytte til det andre 
siger, forholde sig til det og vente på at det bliver barnets 
tur. Barnet vil opleve større indflydelse på sin dagligdag 
når det kan udtrykke sig og forstå sproget.

Med tiden vil barnet også have behov for at fortælle om 
sig selv og sine oplevelser. I vuggestue- og dagplejeal-
deren begynder barnets så småt at udvikle narrative 
kompetencer, så det bliver i stand til at fortælle om 
personlige oplevelser til andre. At kunne fortælle en 
historie kræver et godt ordforråd, viden om hvordan 
man bruger sproget og at man kan sætte sig i andres 
sted, så man kan skelne mellem fælles viden og ny viden. 
Det at barnet kan fortælle om en personlig oplevelse 
der har fundet sted tidligere, fx at barnet har været 
ved stranden og bade, er et af de første eksempler på at 
barnet kan anvende sproget mere dekontekstualiseret 
(væk for her og nu). 

At kunne bruge sproget funktionelt er også vigtigt i 
forhold til barnets relationer med andre og det har stor 
betydning i legen. Børn må kunne forhandle og disku-
tere, lave aftaler som gør det muligt at videreudvikle 
legen, bestemme regler og opnå enighed eller uenighed 
med hinanden. I legen kan barnet øve sig i at fortælle, 
argumentere, komme med nye idéer, osv.  Derfor er der 
i Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen fo kus på at 
understøtte kompetencer i relation til sprog brug der 
styrker barnets personlige og sociale kompetencer og 
interaktionen med andre. 

De læringsmål der skal arbejdes henimod at børnene 
tilegner sig ifm. læringsområdet Sprogbrug er:

•  At kunne føre en længere samtale

•  At kunne anvende principperne  
for turtagning

•  At kunne fastholde en samtale om det 
samme emne

•  At kunne fortælle om  
(sig selv og) egne oplevelser
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LÆRINGS- 
OMRÅDE

LÆRINGSMÅL OG  
KONKRETE MÅLORD

OM MÅLORDENE

At kunne genkende og anvende de 
mindste talord
Uge 1: 1, 2, 3
Uge 3: 1, 2, 3, 4, 5 + tælle til 5

At kunne forbinde de mindste talord 
med korrekt antal
Uge 13: 1, 2, 3, 4, 5 + tælle til 5
Uge 15: 1, 2, 3, 4, 5
Uge 17: 1, 2, 3, 4, 5

TAL Der er i de tre temaer hvor tallene indgår fokus på 
tilegnelsen af de første tal i talrækken fra tre til 
fem samt det at tælle til 5.
Der er progression mht. tal der er fokus på i 
indsatsen, fra de mindste talord som børnene 
skal kunne genkende og anvende, tallene 1, 2, 3 
til 1, 2, 3, 4, 5, og mht. læringsmålene da børnene 
senere i indsatsen også skal kunne forbinde de 
mindste talord med korrekt antal. 

At kunne genkende og bruge typiske 
ord for former
Uge 2: rund, firkant, trekant, stjerne
Uge 4: firkant, cirkel, stjerne, hjerte
Uge 9: krum, oval, trekant, hjerte
Uge 11: krum, oval, rund, rektangel
Uge19: rektangel, stjerne, firkant

FORMER I de første to temaer der omhandler former, er 
der i de aktuelle uger fokus på fire ord for former. 
I det sidste tema hvor der kun er fokus på former 
en enkelt uge er der kun tre ord for former. Der 
er i alt fokus på ni forskellige ord for former i 
indsatsen.
Ordene gentages alle mindst én gang og der er 
en vis progression i den rækkefølge de 
præsenteres i.

At kunne genkende og bruge typiske 
ord for størrelser
Uge 5: lille, stor, kort, lang
Uge 7: lille, stor, tynd, tyk
Uge14: tynd, tyk, høj, lav

At kunne genkende og bruge typiske 
ord for størrelser og mængder
Uge 16: høj, lav, mange, få
Uge 18: mange, få, kort, lang

STØRREL- 
SER OG 
MÆNGDER

I de tre temaer hvor der er fokus på størrelser 
(og mængder) er der i de aktuelle uger hver gang 
fokus på fire ord for størrelser (og mængder) – 10 
forskellige ord i alt (otte ord for størrelser og to 
ord for mængder) i løbet af indsatsen.
Progressionen stiger fra at børnene skal tilegne 
sig de letteste ord for størrelser, over de mere 
komplicerede størrelsesbetegnelser til de enkle 
mængdebetegnelser: mange og få.
Alle ord gentages én gang.

At kunne genkende og bruge typiske 
ord for mønstre
Uge 6: striber, prikker, tern
Uge 8: striber, pletter, bølger
Uge 10: striber, pletter, bølger, takker

At kunne genkende og anvende  
mønstre i egne udtryksformer 
Uge 12: …
Uge 20: …

MØNSTRE I det første tema der inddrager mønstre er der 
fokus på tilegnelsen af tre ord for mønstre i de 
aktuelle uger. I det andet tema er der i den første 
uge fokus på fire ord for mønstre. I resten af ind-
satsen er der ved mønstre ikke fokus på specifik-
ke målord. I indsatsen er der fokus på tilegnelsen 
af i alt seks forskellige ord for mønstre.
Progressionen stiger mht. læringsmålene i løbet 
af indsatsen fra at børnene skal kunne genkende 
og anvende typiske ord for mønstre til at de også 
skal kunne genkende og anvende mønstre i egne 
udtryksformer. Nogle af ordene gentages, ét 
enkelt to gange.

ORDFORRÅD: TAL, FORMER, STØRRELSER OG MÆNGDER, MØNSTRE
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IHÆRDIGHED

Det andet område der er fokus på at understøtte i Vi 
lærer sprog i vuggestuen og dagplejen er ihærdighed. 
Ihærdighed defineres som evnen til at kanalisere op-
mærksomhed, tanker, følelser og handlinger på en hen-
sigtsmæssig måde i forhold til de krav som en bestemt 
situation kræver, så man kan udvise målrettet adfærd. 
Ihærdighed er også evnen til at regulere en igangvæ-
rende, målrettet adfærd i forhold til omstændighederne. 

Ihærdighed er et område der ikke tidligere har været 
fokus på at understøtte i forbindelse med indsatser i dan-
ske dagtilbud, men det er et område der kan arbejdes 
med ifm. alle aktiviteter og interaktioner i vuggestuen 
og dagplejen, og som det pædagogiske personale ofte 
helt naturligt har haft fokus på uden at formulere sig i 
ord om det.

I indsatsen arbejdes der med fire centrale områder 
indenfor ihærdighed som det pædagogiske personale 
skal understøtte, nemlig: 

• Hukommelse

• Vedvarende opmærksomhed

• Følelsesmæssig regulering 

• Behovsudsættelse.

De fire kompetencer udvikler sig gradvist fra at børnene 
har lidt kontrol til de får mere og mere kontrol over de 
fire kompetencer. Vi opstiller derfor ikke deciderede 
mi le pæle for tilegnelsen af kompetencer relateret til 
ihærdighed men beskriver dem generelt. 

Hukommelse
Hukommelsen er helt central for barnets udvikling. 
Hukommelsen rummer erfaringer og erindringen om 
det der lige er sket. Hukommelsen gør os i standt til at 
lagre, genfinde og bruge sproglige begreber og viden, 
men hukommelsen spiller også en afgørende rolle for 
gennemførelsen af aktiviter og lege. Når barnet er i gang 

med en aktivitet hjælper hukommelsen barnet med at 
huske hvad det lige har gjort hvilket gør barnet i stand til 
at komme videre med næste skridt. Erindringen om hvor 
den sidste brik i et puslespil blev lagt, hjælper barnet 
med at finde den næste brik i puslespillet. Når barnet 
leger eller spiller med andre børn er det vigtigt at barnet 
kan trække på tidligere erfaringer – fx huske reglerne i 
et spil – og bruge dem i det barnet er i gang med. 

Vedvarende opmærksomhed
Vedvarende opmærksomhed er evnen til at kunne forbli-
ve fokuseret på det man er i gang med indtil en aktivitet 
eller ”opgave” er gennemført. Det er også barnets evne 
til at fokusere på den leg barnet er i gang med sammen 
med andre og på de vigtige aspekter i et spil – fx ved 
boldspil at man skal holde øje med bolden. Evnen til 
at fastholde opmærksomheden og forblive fokuseret 
til en aktivitet er gjort færdig er helt essentiel for at få 
udbytte af det man beskæftiger sig med, for at lære og 
for at kunne deltage i lege med andre børn.

Følelsesmæssig regulering
Når et barn er i gang med en aktivitet for sig selv eller 
leger med andre børn er det vigtigt at barnet er i stand 
til at regulere sine følelser. For at forblive fokuseret 
og færdiggøre et aktivitet, fx et puslespil, må barnet 
kunne undertrykke de negative følelser der kan opstå 
undervejs og stå i vejen for dette - fx frustration når det 
ikke lykkes at finde den rigtige brik. Ligeledes er det 
en nødvendig forudsætning for at indgå i legerelationer 
med andre børn at barnet er i stand til at regulere sine 
følelser og ikke hele tiden bliver sur på de andre børn 
hvilket kan blive en hindring for legen.

Behovsudsættelse
Barnet må kunne kontrollere impulser og udsætte egne 
behov for at kunne bevare fokus og arbejde målrettet. 
For at kunne færdiggøre det barnet er i gang med – fx 
et puslespil – må barnet overvinde trangen til at lave 
noget andet før puslespillet er lagt færdigt. Det er også 
essentielt for barnets relationer med andre at barnet 
kan kontrollere impulser og egne behov, fx bekæmpe 
en trang til hele tiden at tale eller være først.
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I forbindelse med ihærdighed fokuserer vi ikke på spe-
cifikke læringsmål inden for hvert af de fire elementer 
af ihærdighed. I stedet fokuserer vi mere bredt på en 
understøttelse af de fire områder ved at stille strategier 
til rådighed som I skal tage i brug for at øge børnenes 
ihærdighed.

GENERELT OM LÆRINGS- 
OMRÅDER OG - MÅL

Der er meget fokus på konkrete målord i indsatsen, 
men det skal understreges at det ikke er meningen at 
alle børn skal lære at sige alle ordene, endsige lære 
dem udenad. Målet er at børnene skal have mulighed 
for at møde ordene i mange sammenhænge, i grupper 
og alene sammen med det pædagogiske personale. 
Afhængigt at alder vil nogle børn begynde at bruge 
målordene selv, men selv om det ikke er tilfældet (fx 
fordi barnet ikke kan sige noget endnu), vil det at blive 
eksponeret for ordene flere gange på længere sigt un-
derstøtte tilegnelsen af dem.

Der er stor forskel på børnenes alder og dermed på hvad 
de kan, men alle børn kan få noget ud af en aktivitet 
også selv om de ikke selv deltager aktivt i den. Små 
børn lærer af større børn og den begejstring og glæde 
ved at lære og vise hvad de kan, som de større børn 
lægger for dagen, smitter af på de små. I forskningen 
taler man om “Collaborative learning” når små børn 
lærer af større børn. Det er ikke helt det der er tale om 
her, men det er sikkert at små børn har nemmere ved 
at relatere til andre børn, som de måske samtidig ser 
op til, end til voksne.

Samtidig skal I selvfølgelig ikke undervurdere jeres 
helt centrale rolle her. Det er meget vigtigt at børnene 

får mange og rige læringsmuligheder og at I i alle situ-
ationer bestræber jer på at være en sproglig og kom-
munikativ rollemodel og bl.a bruger de understøttende 
strategier til at bringe børnene aktivt på banen. Selv 
om børn har forskellige kompetencer og ikke formår at 
deltage lige aktivt i alle aktiviteter er det også vigtigt at I 
sørger for at alle børn inddrages og er med på det niveau 
de nu befinder sig. Forskellige differentieringsstrate-
gier kan hjælpe med at understøtte børn på et niveau 
der svarer til deres kompetencer, så alle får noget ud 
af indsatsen (se nærmere i afsnittet om Læringsstigen).

    alle børn kan få noget ud  
af en aktivitet også selv om de ikke 

selv deltager aktivt i den.
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Helt afgørende i Vi lærer sprog i vuggestuen og dagple-
jen er at alle de bærende elementer tager udgangspunkt 
i etableringen af gode interaktioner af høj kvalitet mel-
lem barn og pædagogisk personale, dvs. rige samtaler 
med ”flere ture” der samtidigt giver barnet:

• Følelsesmæssig understøttelse

•  Rige læringsmuligheder der understøtter 
de kompetencer børn har brug for både 
her og nu og på længere sigt

•  Balancerede samtaler hvor både den  
voksne og barnet har ”lytte- og taleret”

•  Læringsmæssig understøttelse 
og udfordringer

Understøttelsen af børns tilegnelse af kompetencer 
inden for de to læringsområder sprog og ihærdighed 
tager altså primært afsæt i varme og under støttende in-
teraktioner hvor samtalen og under støttelsen af barnet 
styrkes ved anvendelsen af en række kommunikative 
strategier. 

Disse strategier styrker jer i at være en sproglig og 
kom munikativ rollemodel der skaber rigere lærings-
muligheder for børnene ved at bringe dem aktivt ind 
i samtalen på en måde der 
stilladserer deres læring. 
Strategierne understøt-
ter det enkelte barns ud-
vikling fordi de giver jer 
hjælp til at differentiere 
og tilpasse samtalen til 
en kelte barns behov, så 
I understøtter og ud-
fordrer barnet på et 
passende niveau. 

Vi har udviklet en række konkrete læringsredskaber 
(plakater) der understøtter forskellige aspekter af in-
teraktionen mellem pædagogisk personale og barn:

• Den gode samtale

• Vi lærer nye ord

• Læringsstigen 

• Ihærdighed 

DEN GODE SAMTALE

Som beskrevet i forandringsteorien bag Vi lærer sprog 
i vuggestuen og dagplejen kan I gøre brug af en række 
strategier som er udviklet til at styrke børns sproglige 
kompetencer, men som i virkeligheden også kan an-
vendes til at understøtte børns tilegnelse af begreber 
og viden inden for andre områder som fx matematik. 

Strategierne kan virke intuitive og nemme at anvende 
og mange vil måske, når de hører om dem, spontant 
sige ”dem bruger vi allerede i forvejen”. En ny dansk 
undersøgelse viser imidlertid at mens danske pædago-
ger i børnehaver er rigtigt gode til at skabe varme og 
imødekommende interaktioner med høj følelsesmæssig 
understøttelse, anvender de ikke i særlig høj grad de 

mere læringsorienterede 
strategier i hverdagssitua-
tioner med børnene (Mar-
kussen-Brown, Bleses et al., 
2015, under udarbejdelse).

Til indsatsen er der udvik-
let et læringsredskab med 
understøttende strategier, 
plakaten ”Den gode samtale”. 

Stilladsering og differentiering: 
       Understøttende strategier til at  
  udvikle børns kompetencer
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Strategierne på plakaten er udarbejdet på baggrund af 
en forskningskortlægning af effektive sprogindsatser 
i dagtilbud og evidensbaseret forskning (Van Balkom 
et. al., 2010, Reese et. Al., 2010, Reese & Newcombe, 
2007, Bleses & Højen, 2013). 

De syv centrale strategier på plakaten ”Den gode sam-
tale” er:

• Brug åbnende spørgsmål

• Fortolk og udvid hvad barnet siger

• Lyt til barnet og følg op

• Hjælp barnet med at sætte ord på

• Leg med sproget når det er muligt

• Forklar ord barnet ikke kender i forvejen

• Relater til noget barnet kender

Brug åbnende spørgsmål
Åbne spørgsmål er spørgsmål som man ikke kan svare 
ja eller nej til, fx ”Hvor kører din bus hen?” på plakaten. 
Det der kendetegner åbnende spørgsmål er at:

•  Barnet både skal forstå spørgsmålet og
reflektere over svaret. På den måde lægger de
åbnende spørgsmål op til et højere refleksions-
niveau end lukkede spørgsmål der kan besvares 
med et enkelt ord

•  Barnet inviteres til at overveje flere forskellige
svarmuligheder og får mulighed for at bruge for-
skellige sproglige erfaringer og indfaldsvinkler 

•  Barnet udfordres til at tænke sig om og bruge
sproget mere varieret. Herved understøttes
udviklingen af sproglige skabeloner som barnet 
skal bruge for at kunne udtrykke sig nuanceret

•  Barnet får større mulighed for at inddrage egne
perspektiver og erfaringer i samtalen 

Fortolk og udvid hvad barnet siger
Når I bruger denne strategi, fortolker I hvad barnet 
siger, samtidig med at I udvider det ved at præsentere 
barnet for en mere kompleks model:

Barnet: Dukken har tøj på! 
Voksen: Ja, dukken har tøj på. Det er   
en fin kjole, den er rød.

Barnet: Dukken har tøj på
Voksen: Har du mange dukker der-     
hjemme? 

Når I fortolker og bygger videre på det barnet siger, 
gør det at:

•  Barnet støttes direkte i at udvikle mere
komplekse sproglige skabeloner

•  Barnet lærer at ord opfattes på forskellig måde,
og at der er nogle kommunikationsformer der er 
mere hensigtsmæssige end andre når man vil i 
kontakt med andre

•  Barnet bliver i stand til at anvende sproget
meningsfuldt og konstruktivt i forhold til det, det 
ønsker at udtrykke

Lyt til barnet og følg op
”At lytte til barnet og følge op”, er en meget enkel stra-
tegi. Alligevel anvendes den ikke i det omfang man 
skulle tro.

Afvent barnets svar!
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Barnet: Traktor!
Voksen: Ja, det er en  traktor...          
Hvis man kører med bussen ud på landet, 
så kan man se en traktor. 

Voksen: Lille Lise, Lille Lise fik en   
dukke fin…

Barnet: Dukken er blød! 
Voksen: Ja dukken er   blød. Det er en     
kludedukke. Den er blød fordi den er lavet 
af stof.

Det at I tager jer tid til at lytte til barnet og derefter 
følger op, gør at:

•  Barnet får tid til at tænke sig om og tid til at
afprøve sin sproglige forståelse 

•  Barnet får mulighed for at tænke sig om og lede
efter et ord, tænke over hvad et ord betyder eller 
tænke over hvordan det skal formulere sig

•  Barnet mærker at der bliver lyttet til det barnet
siger hvilket opmuntrer barnet til at forsøge sig 
på andre tidspunkter

Børn lærer bedst når de får tid og støtte til egen efter-
tanke og afprøvning i trygge omgivelser.

Hjælp barnet med at sætte ord på
I nogle tilfælde siger barnet en sætning med et enkelt 
ord. Her kan I ved at sætte ord på og udvide øge barnets 
ordforråd.

Når I leger med sproget betyder det at:

•  Barnets nysgerrighed mht. det talte, det skrevne
og det læste sprog stimuleres

•  Barnet får mulighed for at reflektere over spro-
gets finurligheder sammen med en voksen, så det
begynder at bruge sproget til at tale om sproget

•  Barnet bliver lydhørt overfor sprogets indhold
og struktur – ordenes betydning, orddannelse, 
syntaks, sprogets rytme, udtale og anvendelses-
former

Forklar ord, barnet ikke kender i forvejen

Når barnet får forklaret ord det ikke kender, øges bar-
nets ordforråd.

Barnet skal have forklaret ord barnet ikke kender fordi:

•  Barnet har brug for at forstå meningen med et ord
for at kunne inkludere ordet i ordforrådet

•  Barnet har lettere ved at forstå ords betydning
når betydningen fremgår tydeligt af konteksten

•  Barnet skal præsenteres for ordet i de mange
forskellige sammenhænge, det indgår i, 
for at det kan udlede de varierende 
betydninger som ordet har

Leg med sproget når det er muligt
Benyt enhver lejlighed til at lege med sproget. Det er 
generelt noget børn synes er sjovt og som de gerne vil 
følge op på.

Der er mange processer involveret i det at tilegne sig 
nye ord:

•  Når barnet er i gang med at skabe sproglige 
mønstre, skal det have tid til at forstå hvordan 
ord og betydninger hører sammen 

•  Når barnet skal lære ordet ”traktor”, skal det
forstå at alle traktorer, både store og små, 
hedder traktorer
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Barnet: Se, en stor bil
Voksen: Det er en bus 
 – ligesom den bus vi kører med når vi skal 
på tur

her men i det hele taget. Et godt ordforråd er kernen i 
opbygningen af viden.

På plakaten ”Vi lærer nye ord” er der strategier til 
hvordan I kan udvide barnets ordforråd. Strategierne 
er udarbejdet med udgangspunkt i en forskningskort-
lægning af hvilke pædagogisk-didaktiske metode der 
bedst understøtter børns indlæring af nye ord (Bleses 
& Højen 2013 ). Strategierne er vigtige fordi de afspejler 
og understøtter den måde hjernen lagrer ny information 
på. Dermed bliver det meget lettere for børnene at lære 
nye ord og begreber.

De fem strategier til at øge barnets ordforråd er:

•  Forklar nye ords betydning med ord barnet 
allerede kender 

•  Præsenter nye ord sammen med andre ord 
fra samme kategori

•  Få barnet til at vise kendskab til det nye ord

•  Gentag nye ord mange gange

•  Kom med eksempler og mod-eksempler på 
det nye ord

På plakaten optræder strategierne i en kortere form.

Vi har udviklet et særligt redskab til at understøtte 
tilegnelsen af nye ord og begreber, plakaten ”Vi lærer 
nye ord”, se neden for.

Relater til noget barnet kender
Hvis nye ord og begreber relateres til noget barnet ken-
der, har barnet lettere ved at forstå meningen med dem.

I skal relatere nye ord til noget barnet kender i forvejen 
fordi:

•  Barnet lærer ved at forbinde det nye med noget,
det allerede kender. 

•  Barnets evne til refleksion og dets sproglige fær-
digheder derved udfordres på en måde, så barnet 
får gentaget både oplevelser og ord 

VI LÆRER NYE ORD
Tilegnelsen af nye ord og begreber spiller en central 
rolle ikke bare for barnets sprogtilegnelse generelt 
men også for tilegnelsen af viden og kompetencer 
inden for andre udviklingsområder. En integreret 
del af tilegnelsen af matematiske kompetencer er 
at tilegne sig begreber for matematiske størrel-
ser. For at kunne forstå hvad former er for noget, 
må barnet lære sig begreber som ”firkant” og 
”trekant”. Ligeledes hjælper det barnet med at 
tilegne sig og anvende aspekter af ihærdighed, 
som fx at kunne regulere egne følelser, hvis 
barnet kender ord for følelser som ”glad” og 
”vred”. Et godt ordforråd har i det hele taget 
stor indflydelse på barnets evne til at forstå 
og fortolke sin omverden, ikke bare inden 
for de to læringsområder der er fokus på 
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Du ved godt hvad sko betyder ikke?  
En sandal er en slags sko man bruger  
når det er varmt. Se, tæerne kan  
stikke ud. Det er en åben sko.

Kan du finde andre sandaler her  
i garderoben?

Hvor er det en flot sandal du har på.  
Se, sandalen er blå. Hov, tæerne  
stikker ud af sandalen

Sandaler er en slags sko.  
Det er støvler også. Dem tager vi 
bare på når det er koldt

Forklar nye ords betydning med ord  
barnet allerede kender
Ligesom kompetencer bygges op fra bunden, således at 
ny viden bygger ovenpå eksisterende viden, er det også 
nemmere at lære nye ord og begreber hvis de relateres 
til ord barnet kender i forvejen. 

Barnet bruger nemlig kategorisering og generalisering 
til at skabe en forståelse af verden: situationer, hand-
linger, relationer og sprog. Ud fra kategoriseringer og 
generaliseringer danner barnet mønstre som hjælper 

til at sammenkæde ord og betydning.

Få barnet til at vise kendskab til nye ord
Når barnet selv skal demonstrere kendskab til ordet 
cementeres læringen. 

På plakaten vises et eksempel på hvordan man, med 
et kendt ord fra den samme kategori som det nye ord, 
kan forklare hvad ordet betyder. Ordets funktion kan 
også forklares for at fremme forståelsen af det. Når et 
nyt ord forklares med et ord barnet kender, aktiveres 
ord barnet allerede kender i hjernen og det er med til at 
stabilisere og integrere det nye ord i barnets mentale 
leksikon ved at der skabes associationer til relaterede 
ord i det mentale leksikon.

Denne strategi findes også blandt de understøttende 
strategier til ”Den gode samtale” hvilket hænger sam-
men med at det er en helt afgørende strategi i forhold 
til at understøtte børns læring.

Præsenter nye ord sammen med andre ord 
fra samme kategori
Ved at præsentere barnet for andre ord inden for sam-
me kategori, som barnet kender, gør I det nemmere for 
barnet at forstå det nye ord.

Når barnet udfordres til at identificere ord i forskellige 
kontekster styrker det barnets evner til identifikation. 
Barnet oplever at ordet ”sandal” ikke kun knytter sig til 
en bestemt sandal, men derimod er en fællesbetegnelse 
for alle sandalerne i garderoben. Når barnets opfordres 
til selvstændigt at identificere sandalerne, lagrer disse 
informationer sig mere effektivt i barnets hjerne. 

Gentag nye ord mange gange
Børn har brug for mange læringsmuligheder før at et 
nyt ord er lært.

Mange gentagelser understøtter at ordet registreres af 
barnet og lagres i barnets langtidshukommelse. 

Der er forskel på hvor mange læringsmuligheder det 
enkelte barn har brug for. Børn med svage kompetencer 
har brug for flere gentagelser end børn med stærke 
kompetencer. 

Det styrker også barnets læring af nye ord og begreber 
hvis I beder barnet gentage dem selv. At sige et nyt 
ord flere gange er med at understøtte lagringen af det 
i hukommelsen.
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Klip-klapper er også sandaler,  
men det er strømper ikke,  
selv om de sidder på fødderne

Kom med eksempler og mod-eksempler  
på det nye ord
Når barnet får forklaret betydningen af nye ord på så 
mange måder som muligt, forstår barnet bedre me-
ningen med dem.

for at få det fulde læringsudbytte af dem. 

Læringsstigen indeholder således to typer af differen-
tieringsstrategier, strategier der gør det nemmere for 
barnet og strategier der gør det sværere for barnet. Der 
er tre gør-det-nemmere-strategier og tre gør-det-svæ-
rere-strategier. 

I dette afsnit introduceres strategierne. Strategierne 
kan anvendes i forbindelse med alle aktiviteter, sam-
taler, interaktioner og daglige rutiner i vuggestuen og 
dagplejen. I nedenstående eksempler er strategierne 
brugt i forbindelse med daglige rutiner som bleskift, 
måltider og i garderoben. 

Eksempler og modeksempler understøtter barnets 
forståelse af ordets betydning, og der er dermed større 
sandsynlighed for at ordet lagrer sig i barnets ordforråd.

LÆRINGSSTIGEN
De børn der er med i Vi lærer sprog i vuggestuen og 
dagplejen spænder aldersmæssigt over to år, så derfor 
er der stor forskel på deres kompetencer. Samtidig er der 
stor forskel på hvad børn på samme alder kan. Selv om 
læringsmålene er tilpasset børnegruppen har børnene 
således forskellige forudsætninger for at lære.

Af den grund har børnene brug for at blive understøttet 
på forskellige niveauer for at udvikle sig indenfor de 
læringsområder der er fokus på i indsatsen. 

Et vigtigt element i indsatsen er derfor at de forskellige 
legeaktiviteter og interaktioner mellem børn og voksne 
skal tilpasses det enkelte barns niveau. Dette kan gøres 
ved at det pædagogiske personale anvender en måde 
at stille spørgsmål og hjælpe barnet til at deltage på der 
udfordrer barnet lige præcis der hvor barnet er.

For at understøtte differentieringen af indsatsen over-
for det enkelte barn, er der i forbindelse med tidlige-
re indsatser i dagtilbud blevet udviklet et redskab, 
”Læringsstigen”, med konkrete strategier der kan 
anvendes overfor børn der umiddelbart har svært 
ved at deltage i samtaler eller savner udfordringer 
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Gør-det-nemmere-strategier
De tre gør-det-nemmere-strategier anvendes overfor 
de børn der har svært ved enten at forstå de spørgsmål 
der stilles eller ved selv at formulere et svar. Anven-
des gør-det-nemmere-strategierne overfor børn der 
ikke er nået så langt i deres sproglige eller kognitive 
udvikling eller af den ene eller anden grund kæmper 
med sproget, bliver børnene bedre i stand til at deltage 
aktivt samtaler og i aktiviteter der ellers var for svære 
for dem. Derved er sandsynligheden større for at også 
disse børn får udbytte af indsatsen og for at deres kom-
petencer indenfor lærings-områderne bliver styrket. 
Dette skyldes at jo mere barnet får lejlighed til selv at 
bruge sproget og sine kognitive færdigheder, jo mere 
lærer barnet.

Gør-det-nemmere-strategierne kan imidlertid også 
anvendes overfor alle børn hver gang de skal introdu-
ceres til noget nyt, da det er nemmere at lære noget nyt 
hvis man får hjælp til det.

De tre gør-det-nemmere-strategier er:

• Give svaret

• Hjælpes ad

• Begrænse valg

Ved gør-det-nemmere-strategien ́ Give svaret´ giver 
det pædagogiske personalet barnet svaret på et spørgs-
mål før det stilles eller genstilles:

Ved gør-det-nemmere-strategien ´Hjælpes ad’ gør 
det pædagogiske personale og barnet noget sammen:

Voksen: Hvilken farve har trøjen,               
Selma?
(Selma tøver)
Voksen: Se, trøjen er rød. Hvilken farve 
har trøjen?
Selma: Den er rød

Voksen: Selma, kan du tælle æblerne              
i kurven?
(Selma ryster på hovedet)
Voksen: Skal vi hjælpes ad med tælle æb-
lerne? 
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Ved den tredje gør-det-sværere-strategi ́ Argumentere´ 
skal barnet forklare eller argumentere for hvorfor noget 
skete eller vil ske, eller hvorfor noget er som det er:

Det er vigtigt at indarbejde brugen at strategierne, så 
de anvendes i alle situationer i dagligdagen. Bruges 
strategierne flittigt overfor alle børn uanset niveau, 
er det med til at sikre at alle børn bliver involveret i 
samtaler, interaktioner og aktiviteter i løbet af dagen 
hvilket bidrager til at de fastholder interessen og får 
mulighed for at udvikle sig. 

Generelt om de understøttende strategier
Det er vigtigt at være opmærksom på at strategierne 
også skal være med til at understøtte den systematiske 
og eksplicitte tilgang ved at fokusere på tilegnelsen 
af læringsmål og målord (det systematiske) og ved at 
tydeliggøre for børnene hvad de skal lære og guider 
dem gennem læreprocessen (det eksplicitte). Dette kan 
gøres ved at give tydelige forklaringer på og demon-
strationer af målet for læringen og ved at understøtte 
tilegnelsen indtil børnene selvstændigt behersker en 
ny kompetence eller kan bruge et nyt ord eller begreb. 
Hvordan I understøtter tilegnelsen af nye ord og be-
greber fremgår af læringsredskabet ”Vi lærer nye ord” 
beskrevet ovenfor.

Ved den anden gør-det-sværere-strategi ´Generali-
sere´ skal barnet overføre aktivitetens indhold til en 
anden kontekst. Når det pædagogiske personale bruger 
generaliseringsstrategien, besvarer barnet et åbent 
spørgsmål uden direkte støtte fra det pædagogiske 
personale:

Gør-det-sværere-strategier
De tre gør-det-sværere-strategier har til formål at udfor-
dre de børn, der har nemt ved at svare på de spørgsmål 
der stilles i forbindelse med aktiviteter, samtaler og 
daglige rutiner. Børnene udfordres hvis der stilles mere 
abstrakte spørgsmål, der ”tvinger” dem til at tænke ud 
over det der er eller foregår lige nu. 

De børn der er godt på vej op at stigen fordi de er ældre, 
generelt har let ved at tilegne sig sproget eller måske 
er blevet stimuleret godt i hjemmet, vil sandsynligvis 
deltage aktivt i samtaler og aktiviteter, men de vil have 
brug for yderligere udfordringer for at udvikle deres 
kompetencer. Læringsstigens gør-det-sværere-stra-
tegier hjælper disse børn med at tænke og formulere 
sig mere abstrakt og dekontekstualiseret. 

De tre gør-det-sværere-strategier er:

• Forudsige

• Generalisere

• Argumentere

Ved gør-det-sværere-strategien ́ Forudsige´ beder  det 
pædagogiske personale barnet om at beskrive hvad der 
kunne komme til at ske, eller om at prøve at forudsige 
hvordan en begivenhed eller historie ender:

Ved den tredje gør-det-nemmere-strategi ’Begrænse 
valg´ kan det pædagogiske personale give barnet to 
eller tre valgmuligheder når et spørgsmål stilles eller 
genstilles:

Voksen: Når du har fået ren ble på,   
hvad tror du så vi skal?
Alfred: Så skal vi spise frugt…

Voksen: Se det er en tomat. Har du         
andre grøntsager med i madkassen? 
Alfred: Jeg har agurk med!

Voksen: I dag skal vi have regntøj på. 
Hvorfor skal vi det?
Alfred: Fordi det regner udenfor.

Voksen: Hvad er det der står derhenne   
på din plads?
Selma: …
Voksen: Er det en sko eller en støvle?
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Forskningskortlægningen i forbindelse med det aktuelle 
forskningsprojekt viser en sammenhæng mellem børns 
tidlige kompetencer inden for ihærdighed og deres 
senere forudsætninger for at klare sig både socialt og 
inden for uddannelsessystemet.

I arbejdet med de konkrete strategier styrkes betyd-
ningsfulde kompetencer hos barnet indenfor områ-
derne:

• Hukommelse

• Vedvarende opmærksomhed

• Følelsesmæssig regulering

• Behovsudsættelse

I indsatsen skal der arbejdes med kompetencerne i 
forbindelse med børnenes lege og i situationer hvor 
børnene skal gennemføre en aktivitet.

STRATEGIER TIL AT UNDER-
STØTTE BØRNS IHÆRDIGHED
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EKSEMPLER PÅ STRATEGIERNE NÅR DE  
ANVENDES TIL AT STYRKE BØRNS IHÆRDIG-
HED I FORBINDELSE MED DERES LEGE

•  Hukommelse 
Når barnets hukommelse understøttes i sociale 
sammenhænge, hjælpes barnet til at huske so-
ciale spilleregler og regler i spil og leg og barnet 
støttes dermed i at indgå succesfuldt i sociale 
relationer.

•  Vedvarende opmærksomhed 
Når barnet understøttes i at have vedvarende 
opmærksomhed i en leg, får barnet mulighed 
for at fordybe sig sammen med andre børn og 
dermed bedre mulighed for at danne relationer til 
jævnaldrende.

•  Følelsesmæssig regulering 
Når barnet understøttes i at regulere positive og 
negative følelser, hjælpes barnet til at håndtere 
konflikter på en socialt acceptabel måde. Barnet 
lærer at det er i orden at føle på en bestemt måde, 
men at der er regler for hvordan man bedst hand-
ler på baggrund af sine følelser.

•  Behovsudsættelse 
Når barnets understøttes i at udsætte egne 
behov, styrkes barnets evner til at agere efter 
sociale spilleregler som fx ”at vente på tur”.  
Dette styr ker barnets forudsætninger for at indgå 
i posi tive sociale relationer med andre børn.

EKSEMPLER PÅ STRATEGIERNE NÅR DE  
ANVENDES TIL AT STYRKE BØRNS IHÆRDIG-
HED I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSEN 
AF EN AKTIVITET

•  Hukommelse 
Når barnets hukommelse understøttes,  
forbedres barnets forudsætninger for succesfuldt 
at gennemføre en aktivitet. Barnet understøttes 
i at huske hvad det er nødvendigt at gøre for at 
gennemføre en aktivitet fra start til slut og får 
derved succesoplevelser.

•  Vedvarende opmærksomhed 
Når barnet understøttes i at have vedvarende op-
mærksomhed på en bestemt aktivitet, får barnet 
bedre mulighed for at få udbytte af læringspoti-
entialet i aktiviteten. 

•  Følelsesmæssig regulering 
Når barnet hjælpes til at regulere positive og 
negative følelser ifm. en aktivitet, hjælpes barnet 
til ikke at give op når noget bliver svært. Det er 
erfaringer barnet vil kunne trække på i senere 
læringssammenhænge. 

•  Behovsudsættelse 
Når barnet understøttes i at færdiggøre en ak-
tivitet og udsætte behov, som fx behovet for at 
begynde på en ny aktivitet midt i det barnet er i 
gang med, får barnet mulighed for at opleve glæ-
den og stoltheden ved at færdiggøre aktiviteten. 
Barnet får herved en succesoplevelse. Erfarin-
gerne med behovsudsættelse får barnet også 
brug for i mange andre læringssammenhænge 
hvor barnet har brug for at kunne sidde 
stille og lytte.
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Indsatsen ”styres” med udgangspunkt i et ugeskema der 
indeholder de vigtigste informationer om arbejdet med 
indsatsen, nemlig hvilket tema og hvilke læringsmål 
der skal arbejdes med og hvilke materialer der stilles 
til rådighed. I skemaet er der plads til at I løbende kan 
lave notater om planlægning og gennemførelse af 
indsatsten der bl.a. skal anvendes til udfyldelse af de 
ugentlige Refleksionsnoter. I det følgende beskrives de 
faste elementer der arbejdes med i indsatsen.

Ugeskema
Ugeskemaet danner rammen 
om det pædagogiske arbejde i 
forhold til både planlægning og 
gennemførelse. I ugeskemaet 
er det angivet hvilket tema der 
skal arbejdes med, hvilke læ-
ringsmål der skal være fokus 
på at understøtte i forhold til 
sprog og hvilke strategier i 
forhold til ihærdighed det pæ-
dagogiske personale skal arbejde på at 
styrke. Det fremgår også hvilke andre materialer der 
stilles til rådighed til aktiviteterne i indsatsen.

Fem temaer 
Indsatsen i Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen er 
temabaseret. Det 20 ugers forløb er inddelt i disse fem 
temaer hvert af fire ugers varighed:

Alle temaer er i større eller mindre grad relateret til 
børnenes hverdag. Temaerne er valgt, så de naturligt 
kan understøtte indsatsens læringsområder og –mål og 
fordi de understøtter børnenes forståelse af og dermed 
deres aktive deltagelse i deres egen verden. 

Alle temaer er desuden bygget op på samme måde og 
indeholder en række faste elementer og det understøtter 
at arbejde målrettet i indsatsen.  Inddelingen i temaer 

gør det samtidig relativt nemt at supplere med egne 
materialer.

Aktivitetsramme 
Ugeskemaet er inddelt i tre 
niveauer efter den ramme 
ak tiviteterne foregår i, nemlig 
Fordybelse, Fokus og Udforsk-
ning.

Denne inddeling afspejler ind-
holdet i indsatsen - at der skal 
være fokus på at styrke centra-
le kompetencer både ifm. med 

aktiviteter, daglige rutiner og når børnene er på egen 
hånd. Aktiviteter og daglige rutiner ifm. Fordybelse 
og Fokus er vokseninitierede, mens aktiviteter ifm. 
Udforskning er børneinitierede.

       Faste elementer i arbejdet 
 med Vi lærer sprog i  
                       vuggestuen og dagplejen

 MIN HVERDAG

 UD I VERDEN

� FAMILIEN

� VEJRET
 DYR OG NATUREN
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FORDYBELSE

Ramme
I forbindelse med Fordybelse skal det pædagogiske per-
sonale gennemføre planlagte, strukturerede aktiviteter 
med børnene. Fordybelsesaktiviteterne kan gennemfø-
res med hele børnegruppen, fx ved samling,  eller med 
en mindre børnegruppe. Hos den enkelte dagplejer 
kan arbejdet foregå med alle børn, i mindre grupper 
eller med udvalgte børn (afhængig af alderssammen-
sætning), mens aktiviteter med en større gruppe kan 
foregå i legestuegruppen. 

Aktiviteter
Målet er at alle børn skal deltage i mindst fire aktiviteter 

om ugen. To gange skal det være i forbindelse med 
samling eller i en større gruppe i vuggestuen, mens 
det kan være i legestuegruppen i dagplejen. To gange 
skal være i en mindre børnegruppe i vuggestuen, mens 
den enkelte dagplejer arbejder med hele dagple-
jegruppen, i mindre grupper eller med udvalgte børn.

Det kan være dialogisk læsning af en bog til indsatsen 
hvori målordene findes, billedlotteri med målordene, 
en leg med klodser der har fokus på tilegnelsen af de 
mindste talord eller frugt der skæres ud i forskellige 
former; en hvilken som helt aktivitet I har erfaring med 
interesserer og engagerer børn samtidigt med at må-
lene inden for de to læringsområder kan understøttes. 

Det er vigtigt at aktiviteterne i forbindelse med samling 
og legestuegruppe indeholder elementer der gør at de 
kan optage såvel store som små børn. Aktiviteterne i den 
store gruppe kan bruges til at introducere læringsmål 
og målord som man bagefter kan arbejde mere målrettet 

med i de små grupper.

På ”Results” kan I finde inspiration til hvordan I kan 
understøtte læringsmålene i konkrete aktiviteter i et 
idékatalog, men det er op til jer selv at udvælge, plan-
lægge og tilrettelægge de aktiviteter I vil gennemføre 
med børnene. I kan således vælge at gennemføre andre 
aktiviteter; det afgørende er at aktiviteterne altid har 
fokus på at understøtte læringsmålene i ugeskemaet.

Materialer
I forbindelse med Fordybelse kan du bruge bøger samt 
de store og små billedkort med målord til temaet. I 
afsnittet ”Materialer til indsatsen” nedenfor kan I læse 
mere om de forskellige materialer og hvordan de kan 
anvendes. Ligesom I kan vælge at gennemføre jeres 
egne aktiviteter kan I også vælge at supplere med 
– eller i stedet anvende – egne materialer. Blot skal
materialerne have et indhold der gør dem egnede til at 
understøtte læringsmålene.

Noter
Ved Fordybelse skal I i ugeskemaet notere hvilke akti-
viteter I har planlagt at gennemføre den pågældende 
uge, og I skal undervejs i forløbet notere hvilke børn 
der har deltaget i aktiviteterne i samling eller legestue 
og mindre grupper. Det er vigtigt at I hele tiden er 
opmærksom på at alle børn deltager i aktiviteterne. 
Det er forventeligt at små børn vil deltage i kortere tid 
i aktiviteter end større børn. 

FOKUS

Ramme
Et vigtigt element i indsatsen er at arbejdet med at un-
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derstøtte kompetencer indenfor sprog og ihærdighed 
også finder sted i forbindelse med de daglige rutiner 
og omsorgsaktiviteter. 

Aktiviteter
Ved Fokus skal I understøtte tilegnelsen af de konkrete 
læringsmål i jeres samtaler med børnene ved bleskift, 
når børnene skal have tøj på og i andre dagligdags 
situationer fx i forbindelse med spisning, (spontan) 
læsning eller udeleg.

Materialer
Til indsatsen er der udviklet en række plakater der skal 
anvendes til Fokus. Til hvert tema er der en plakat der 
helt konkret skal hjælpe jer med at have fokus på at un-
derstøtte tilegnelsen af målordene i det aktuelle tema. 
Plakaterne kan hænges op på stuen, ved puslepladsen 
eller andre steder hvor børnene færdes ofte. 

Det er ikke sikkert at målordene fanger alle børns in-
teresse, nogle børn har måske mere lyst til at tale om 
noget andet. Her er det afgørende at holde sig for øje 
at det er kvaliteten af samtalen der er det allermest 
afgørende, mere end hvad den handler om, alle gode 
samtaler er vigtige. 

Det kan også være at I selv i starten føler det kunstigt 
at tale om noget bestemt. Indsatsen indeholder derfor 
også plakater der generelt understøtter jer i at være 
en kommunikativ rollemodel. Således er der til Fokus 
lavet plakater der giver strategier til hvordan I fører en 
god samtale med børnene, hvordan I skal lære børne-
ne nye ord, og plakater der hjælper jer med at tilpasse 
samtalen til det enkelte barns niveau. Endelig er der 
plakater med strategier til hvordan I kan understøtte 
børns ihærdighed i forbindelse med de daglige rutiner 
(se afsnittet ”Materialer til indsatsen”). Disse strategier 
kan bruges i forbindelse med alle aktiviteter og situati-
oner i løbet af dagen.

Noter
Ved Fokus skal I i ugeskemaet notere hvilke børn I har 
ført samtaler med i forbindelse med bleskift, i gardero-

ben og i andre situationer. Her vil alder ikke spille ind 
på omfanget af aktiviteten. Hvis I ønsker det er der lavet 
et supplerende planlægnings- og noteringsskema der 
er tilgængelig på ”Results”.

Det er vigtigt at sørge for at alle børn deltager i akti-
viteterne. Ugeskemaet kan hjælpe til med at sikre at I 
har fokus på dette. 

UDFORSKNING

Ramme

Udforskning er etablering af zoner i vuggestuen og 
dagplejen hvor læringsmaterialer, der er relevante for 
det aktuelle tema, er tilgængelige i børnehøjde for at 
understøtte det enkelte barns nysgerrighed og læring, 
også af de konkrete læringsmål. Her er det meningen at 
barnet selv skal gå på opdagelse og bruge materialerne 
og blive opmuntret til at søge mere læring og viden. 

Aktiviteter
Jeres opgave er at indrette udforskningszonen på en 
indbydende måde der vækker børnenes nysgerrighed 
og lyst til at gå på opdagelse på egen hånd. I udforsk-
ningszonen skal I også gribe de muligheder der er for 
at understøtte børnenes interesse på en måde, så der 
også her er fokus på tilegnelsen af læringsmålene.

Hvis temaet eksempelvis er ”Ud i verden”, kan der ind-
rettes et hjørne med udforskningsfotos til dette tema. 
Billederne skal placeres i børnehøjde, på væggen eller 
på gulvet, så børnene har mulighed for at røre ved 
dem. Billederne kan suppleres med billeder fra den 
dag vuggestuen eller dagplejen var en tur i skoven og i 
hjørnet kan der placeres legetøjsbiler, -tog, -fly og andre 
transportmidler der kan bringe os ud i verden – både 
den nære og den fjerne. Hvis nogen af børnene har 
sendt postkort til vuggestuen eller dagplejen kan de 
også hænges op i udforskningszonen. Og, der er mange 
flere og andre muligheder for at skabe et spændende 
hjørne inden for temaet.
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Da børn der er optaget af noget er meget åbne for ny 
læring og viden, skal I gribe muligheden for at under-
støtte barnets interesse i udforskningszonen ved fx 
at benævne hvad barnet har fundet interessant (fx et 
foto af en solhat) og ved at tale om hvornår den bruges, 
relatere til andre huer eller hatte eller andet sommertøj 
(i modsætning til flyverdragten som vi bruger når det 
er koldt). Det er vigtigt at følge især de lidt større børns 
egen interesse og lade samtalen gå hen hvor de har lyst 
til det. De mindste børn har i højere grad brug for at I 
sætter ord på og ”guider” dem gennem udforsknings-
zonen hvis de viser interesse for noget i den.

Vær opmærksom på om der er nogen børn der aldrig 
eller sjældent lader sig fange af materialerne. Måske 
skal de have lidt hjælp til at blive interesseret. I kan 
snakke med hinanden om hvordan I bedst holder øje 
med om alle børn udnytter de nye læringszoner I har 
gjort tilgængelige for dem.

Materialer
I Udforskningzonen skal der hænges forskelligt billed-
materiale op på væggene: fotos, store målordskort og 
målordsplakater - materialer der alle er relateret til det 
aktuelle tema. Fotos og målkort kan også placeres på 
gulvet. I skal også selv finde egnede materialer til at sup-
plere med ved siden af de billeder der indgår i indsatsen.

Noter
Ved Udforskning skal I i ugeskemaet notere hvilke 
supplerende materialer der er brugt, hvordan de har 
understøttet børnenes lege og aktiviteter her og hvem 
der har haft ansvar for dette. Hvis I ønsker det er der 
lavet et supplerende planlægnings- og noteringsskema 
der er tilgængeligt på ”Results”.

EKS. AKTIVITETER I UGE 1
Her kan I se eksempler på aktiviteter der understøt ter 
de konkrete læringsmål i uge 1 hvor temaet er ”Min 
hverdag”.

•  Mål for sprog: 
 -  At kunne forstå og bruge typiske ord for ting, 

begivenheder og handlinger: jakke, sokker, 
vinke, dele, gul, blå

 - At kunne genkende og bruge de mindste  
talord: 1, 2, 2

 - At kunne føre en længere samtale

• Ihærdighed:
 -  Opmuntre børn til at fastholde opmærksom-

heden i længere tid og understøtte børn i at 
færdiggøre aktiviteter

EKS. PÅ FORDYBELSE I UGE 1
Aktivitet 1:

(Stor gruppe/legestuegruppe) Dialogisk læsning af  
en af bøgerne. Brug store målordskort med billeder af 
målord for sprog. 

Aktivitet 2:
(Mindre gruppe/udvalgte børn) Rolleleg: Leg at I er en 
familie som skal gøre sig klar til at tage i vuggestue eller 
dagpleje og på arbejde. Find jakker, sokker og andre 
beklædningsgenstande frem. Snak om hvilke gøremål 
man har om morgenen inden man skal i vuggestue 
eller dagpleje, og deltag i børnenes leg. Følg børnenes 
interesse og forsøg at integrere målordene, fx at man 
skal vinke farvel på et tidspunkt, eller at man skal prøve 
at deles om noget.

Aktivitet 3:
(Mindre gruppe/udvalgte børn) Tælleleg: Find tre bam-
ser eller tre andre ting der kan tælles. Tæl bamserne. 
Legen kan gøres aktiv ved at børnene selv skal hente 
ting i rummet som kan tælles. Gentag talord og tæl på 
fingre. Husk at inkludere målordbillederne af 1, 2 og 
3. Lad dem ligge på gulvet og peg på dem, tegn tallet
med fingrene for at henlede børnenes opmærksomhed
på det der er det vigtigste.
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Aktivitet 4:
(Mindre gruppe/udvalgte børn) Vendespil med alle 
ugens målord for sprog (store børn): Spil vendespil med 
de ni brikker x 2. Opmuntr børnene til at færdiggøre 
spillet selv om det måske er lidt svært. Brug plakaten 
Ihærdighed – puslespil og anvend strategier til at op-
muntre og understøtte børnene i denne proces.

Aktivitet 5: 
Læsning af en bog med fokus på tal (med små børn): 
Husk at have fokus på siderne med tal – spring evt. 
direkte til siden hvor der tælles. Tæl med i bogen og få 
børnene aktivt med ved at opfordre dem til at tælle med. 

Aktivitet 6:
Hvis ihærdighed ikke integreres i en af de fire aktivite-
ter, kan kompetencerne understøttes ved at I fx lægger 
puslespil sammen, eller laver en anden aktivitet hvor 
man normalt har et slutmål. Det kan også være op-
rydning efter aktiviteter hvor legetøjet har en bestemt 
plads, og hvor barnet skal holde opmærksomheden på 
det barnet gør for at færdiggøre denne opgave. For helt 
små børn, kan aktiviteten være at samle bolde op og 
putte dem i en kurv, hvor barnets evne til at færdiggøre 
denne opgave trænes. Husk at bruge de understøttende 
strategier til at guide i forhold til børns trivsel og læring.

EKS. PÅ FOKUS I UGE 1

Hæng målordbilleder af ugens ni målord op i børnenes 
øjenhøjde. Fx kan nogle målord hænge i garderoben, 
mens andre kan hænge på badeværelset. Henled bar-
nets (eller børnenes) opmærksomhed på billederne 
og inddrag barnets egen hverdag i den snak I har hvor 
målordene indgår. 

Hæng læringsredskaberne op forskellige steder; på 
stuen, ved puslebordet eller i gaderoben. Hæng dem 
gerne op sammen med målordsbillederne. 

Tal med alle børn i fokussituationer hvor I kan inddrage 
målord og evt. billeder. Ved bleskift kan man fx tælle 
tæer og fingre og pege på målordsbilleder af tal. Når 
børnene får tøj på kan man tælle hvor mange knap-
per der er på jakken eller hvor mange sko der står på 
bænken.

EKS. PÅ UDFORSKNING I UGE 1

Sæt materialer op i udforskningszonen efter hvor børn 
vil have mulighed for at se dem og udforske dem og 
hvor personalet vil have tid til at understøtte børnene. 
Udforskningszonen kan med fordel være flere steder 
og gerne i det rum hvor I laver gruppeaktiviteter med 
børnene hvis der er mulighed for det. På den måde kan 
I gå fra aktivitet til udforskning når børnenes interesse 
for en aktivitet er væk, og I kan være tilgængelige for 
jeres børnegruppe i op til en time hvor udforskningen 
kan foregå. 

Suppler med egne materialer; måske med et lege-
køkken, udklædningsting, eller andet som kan give 
mulighed for rollelege hvor der leges og snakkes om 
hverdagen. 

Der er et billede af en jakke 
– kan du finde din jakke?
Alle dem med jakker på skal hoppe 
op og ned! 
Se der er et billede af nogle børn som deler 
legetøj – kan du huske at du også delte 
med Vitus da I legede med biler for lidt 
siden? Var det sjovt at deles om bilerne og 
lege sammen?
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Som tidligere nævnt indgår der en række materialer 
som I kan anvende i forbindelse med indsatsen Vi lærer 
sprog i vuggestuen og dagplejen.

Materialerne hjælper jer med at arbejde med indsatsen 
og I kan bruge dem på forskellige måder, men I har som 
omtalt frit spil til selv at udvælge og tilrettelægge de 
aktiviteter I vil gennemføre med børnene og supplere 
med egne materialer. 

Nogle materialer henvender sig til børnene og de kan 
anvendes af dig og dine kollegaer ifm. de forskellige 
aktiviteter. Disse materialer er forskellige fra tema til 
tema og de har til formål at understøtte tilegnelsen af 
læringsmålene. Materialerne omfatter bøger der favner 
alle temaer og læringsområder, små og store billedkort 
med målord og plakater med målord der anbringes i 
børnehøjde.

Andre materialer henvender sig til dig og dine kollegaer. 
Det er læringsredskaberne, vi omtalte ovenfor, i form af 
plakater til ophæng på stuen og andre relevante steder. 
Plakaterne giver jer generelle strategier til hvordan I 
kan udvikle børnenes kompetencer og tilpasse indsat-
sen til det enkelte barn og strategier til hvad I kan gøre 
for at styrke børns ihærdighed. Disse plakater skal være 
tilgængelige under hele indsatsen. 

Her præsenteres de materialer der indgår i indsatsen; 
først ugeskemaet og derefter de materialer der er 
udviklet til at skulle anvendes i forbindelse med hhv. 
Fordybelse, Fokus og Udforskning. I kan dog selvfølgelig 
også anvende materialerne i andre sammenhænge.

Materialer til Fordybelse
Materialerne til fordybelse anvendes til at gennemføre 
aktiviteter med børnene under samling, i legestuegruppen 

og i mindre grupper eller dagplejegruppen.

Bøger
Til indsatsen er der udvalgt bøger af høj kvalitet der 
dækker alderstrinnet fra et til tre år. Bøgerne kan være 
særlig relevante til et enkelt tema men kan også bruges 
på tværs af temaer. Mange af målordene vil kunne fin-
des i bøgerne. I ”Idékataloget” som I vil kunne finde på 
”Results” er der eksempler på hvordan man kan bruge 
bøgerne til dialogisk læsning. 

Store og små billedkort med målord 
Til hvert tema er der 30 målord indenfor sprog. Til ar-
bejdet med fordybelse er der små billedkort med målor-
dene (10 x 10 cm.) der bl.a. kan bruges til vendespil (der 
er to eksemplarer af hvert billedkort) og til billedlotteri 
(med kortene følger fem plader til billedlotteri - en til  
hvert tema).

De store målordskort i A4-format kan I bruge i forbindel-
se med forskellige aktiviteter hvor I kan tale om ordene 
og samtidig vise kortene. Kortene kan bl.a. anvendes 
i forbindelse med dialogisk læsning hvor I kan bruge 
billedkortene til at vise (andre) eksempler på de målord 
I læser om i bogen.

Der er nye billedkort med målord til hvert tema.

Materialer til Fokus
Materialerne til Fokus består af forskellige plakater til 
omhæng på stuen eller andre steder hvor de vil blive 
set og anvendt.  

Læringsredskaber
Til indsatsen er der udviklet fire læringsredskaber; 
plakaterne ”Den gode samtale”, ”Vi lærer nye ord”, 
”Lærngsstigen” og de to plakater om ihærdighed,  der 

      Materialer til 
  Vi lærer sprog i 
                vuggestuen og dagplejen
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er omtalt nærmere ovenfor, der alle skal hænges op på 
stuen eller andre relevante steder hvor de vil blive set 
og anvendt.

Plakater med målord 
Til hvert tema er der to plakater med målord. Plakaterne 
hjælper med at sætte fokus på målordene og gør det 
nemmere at integrere dem i samtaler ifm. hverdagens 
rutiner, fx hvis de hænges op ved puslepladsen eller 
et andet sted hvor interaktionen er én til én mellem 
pædagogisk personale og barn. Plakaterne kan også 
bruges til udpegning af målordene.

Materialer til Udforskning
Materialerne til udforskning skal være 
tilgængelige for børnene i udforsk-
ningszonen. Her er det meningen at 
børnene selv skal gå på opdagelse 
understøttet af det pædagogiske 
personale. I skal selv supplere med 
egne materialer.

Fotos til temaet
Fotos til udforskningszonen er i A4-for-
mat. Der er udforskningskort til hvert 
tema.

De store billedkort med målord kan også 
hænges op i udforskningszonen, så de er tilgæn-
gelige for børnene. Kortene hjælper børnene med at 
fokusere på målordene til det enkelte tema og kan virke 
som inspiration til at søge ny viden.

Plakaterne med målord kan også med fordel hænges op 
i udforskningszonen, så børnene har dem i øjenhøjde 
og selv kan undersøge billederne på nærmeste hold.
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I Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen skal 
I arbejde med en indsats bestående af en række 
elementer der gennemføres i forskellige typer af 
aktiviteter. Opgaven med at omsætte elementerne 
til en pædagogisk praksis der styrker børns trivsel, 
udvikling og læringsmuligheder hos det pædago-
giske personale i vuggestuen og i dagplejen. Det 
er derfor vigtigt at I grundigt planlægger hvordan 
I skal arbejde med indsatsen.

Der er fire trin i arbejdet med Vi lærer sprog i vug-
gestuen og dagplejen, nemlig Forberedelse, Plan-
lægning, Gennemførelse og Evaluering og reflek-
sion. 

Forberedelse. Inden indsatsen går i gang skal bør-
nene i vuggestuen inddeles i de mindre grupper 
mens I i dagplejen enten arbejder med alle børn 
eller arbejder med udvalgte børn, afhængig af al-
dersgruppens sammensætning. I vuggestuen vil 
mange sammensætte aldersbaserede grupper med 
de yngste børn i én gruppe, de lidt ældre i en anden 
og de ældste i en tredje, Det kan også, afhængigt 
af aktiviteternes karakter og børnenes forudsæt-
ninger, være en god idé hvis grupperne sammen-
sættes med børn på forskellig alder, så børnene 
kan lære af hinanden. I vuggestuen kan sammen-
sætningen af børnegrupperne skifte fra uge til uge 
afhængigt at de aktiviteter der gennemføres, men 
planlægningen skal sikre at alle børn deltager i en 
aktivitet med fokus på sprog i en lille og stor grup-
pe hver uge. I dagplejen vil det enkelte barn del-
tage i mindre dagplejegrupper (hos den enkelte 
dagplejer), evt. bestående af udvalgte børn eller det 
enkelte barn afhængig af alderssammensætningen, 
og i større legestuegrupper.

Husk at tilrettelægge aktiviteterne, så der både 

er noget der har de yngste og de ældste børns 
interesse. Børn fra 0-2 år har meget forskellige 
kompetencer. Det er vigtigt at børn bliver under-
støttet på det niveau de befinder sig på for at kunne 
udvikle sig og lære nyt. Det er i særlig grad vigtigt 
at have øje for børn, der kræver ekstra støtte. Derfor 
er det vigtigt at I udnytter jeres kendskab til det en-
kelte barns og børnegruppens kompetenceniveau 
og danner jer et billede af, hvad det enkelte barn 
mestrer inden aktiviteterne planlægges. I forbin-
delse med indsatsen er det børnenes kompetencer 
indenfor sprog og ihærdighed I skal have fokus på. 
En anden vigtig del af forberedelsen er også have 
fokus på hvordan I kan understøtte brugen af de 
forskellige strategier fra ”Den gode samtale”, ”Vi 
lærer nye ord” og ”Læringsstigen” til at styrker in-
teraktionen med børnene.

Planlægning af aktiviteter. Ugeskemaet danner 
ramme om planlægningen af de aktiviteter der skal 
finde sted i forbindelse med indsatsen. Der er udar-
bejdet et supplerende skema til papirversionen af 
Ugeskemaet der er tilgængeligt på ”Results” og som 
kan anvendes supplerende til Ugeskemaet. Heraf 
fremgår det som nævnt hvilke læringsmål indenfor 
sprog aktiviteterne I skal have fokus på at under-
støtte og hvilken kompetence indenfor ihærdighed 
I skal arbejde særligt med at styrke hos børnene. 
Ugeskemaet rummer forslag til materialer I kan 
gøre brug af i indsatsen, men I vælger selv, hvilke 
aktiviteter I ønsker at gennemføre – blot de under-
støtter læringsmålene. I opfordres også til at sup-
plere med egne materialer.

De pædagogiske aktiviteter i store og små grupper 
i løbet af ugen I planlægger skal belyse det konkre-
te tema ligesom de skal have fokus på sprog. Det er 
en god idé at planlægge arbejdet med et tema ad 

      Planlægning af 
  Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen
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gangen – dvs. fire uger -, så der er rød tråd og en 
vis progression i arbejdet i løbet af temaet. 

Som led i planlægningsfasen er det relevant at 
overveje hvordan temaet kan belyses gennem de 
øvrige aktiviteter og handlinger i jeres praksis ud 
over de aktiviteter i planlægger som led i Fordybel-
se, Fokus og Udforskning. Det gælder fx gennem de 
daglige rutiner som frokost, legeplads, overgangs-
situationer, mm. 

I kan finde inspiration til aktiviteter i idékataloget 
på ”Results”, men I kan også gennemføre andre 
aktiviteter med jeres egne materialer eller bruge 
egne materialer og aktiviteter som et supplement. 
Uanset hvad I vælger, er det vigtigt at der bliver 
lavet en plan for hele temaet i ugeskemaet, hvor 
det er noteret hvilke aktiviteter I vil gennemføre og 
hvilke materialer I vil anvende. 

Husk at bruge de fire ugeskemaer indenfor hver 
tema (evt. sammen med det supplerende skema fra 
”Results”) til at notere de planlagte aktiviteter i sto-
re grupper/legestuegrupper, små grupper eller for 
udvalgte børn som I vælger at lave.

Særligt vedrørende planlægning i vuggestuen. Alt 
det pædagogiske personale i vuggestuen deltager 
i gennemførelsen af Vi lærer sprog i vuggestuen og 
dagplejen. Det vil imidlertid være naturligt om det 
uddannede pædagogiske personale, så vidt muligt, 
tager ansvar for planlægning af indsatsen, evalu-
eringen af indsatsen (ugentlige refleksionsnoter) 
samt udfyldning af kompetenceudviklingsskemaet 
for de enkelte børn (efter hvert tema). Det vil være 
en stor fordel at udvikle de pædagogiske aktiviteter 
i fællesskab på et stuemøde sådan at I kan lade jer 
inspirere af hinandens ideer, også til at gennemføre 
fx fokusaktiviteter som foregår mellem den enkelte 
voksne og det enkelte barn.

Særligt ved planlægning i dagplejen. I dagplejen 
giver det god mening at tænke planlægningen af 
aktiviteter på tværs af den enkelte dagplejegrup-
pe og legestuegruppen så nogle aktiviteter foregår 

hjemme hos den enkelte dagplejer mens andre 
foregår i legestuegruppen. I legestuegrupperne 
vil det være muligt at lave opdelte (specialiserede) 
aktiviteter eller fælles aktiviteter i store grupper på 
en måde der minder om den måde mange allerede 
planlægger aktiviteter i legestuegrupperne på.

Det kan være en god ide at planlægge et tema 
sammen i legegruppen. To eller tre dagplejere (evt. 
med deltagelse af dagplejepædagogen) kan fx gå 
fra når børnene sover og planlægge et tema/må-
ned af gangen. Planlægning i legstuegruppen kan 
være med til at lægge en fælles overordnet linje for 
alle dagplejere og fungere som et forum for idéud-
veksling. Gennemførelsen af aktiviteterne vil som 
nævnt både finde sted hos den enkelte dagplejer 
og i legestuegruppen. 

Gennemførelse. I denne fase gennemføres de 
konkrete pædagogiske aktiviteter I har planlagt 
indenfor Fordybelse, Fokus og Udforskning med 
udgangspunkt i den planlægning I har foretaget i 
trin 2. I gennemførelsen af indsatsen er det vigtigt 
at arbejde med de konkrete læringsområder og 
mål på en måde der gør at I engagerer alle børn og 
sikrer at det enkelte barn føler sig set, anerkendt 
og inddraget. Her skal I bringe principperne bag 
indsatsen i spil og anvender materialer til børn (en-
ten dem der stilles til rådighed i projektet eller je-
res egne) og redskaberne til de voksne (Den gode 
samtale, Vi lærer nye ord og Læringsstigen) for at 
understøtte det enkelte barns deltagelse og enga-
gement i aktiviteterne på en måde der sikrer alle 
børn passende udfordringer. Der vil derfor være 
behov for at differentiere aktiviteterne til det en-
kelte barns forudsætninger ved at gøre brug af de 
forskellige strategier der gør det lettere eller svæ-
rere for barnet.

Husk at notere på ugeskemaet hvilke børn der 
har deltaget i de planlagte aktiviteter i forbindelse 
med Fordybelse og Fokus. 
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Særligt vedrørende materialer i dagplejen. Med hen-
syn til materialer er det muligt at dele materialerne ud 
mellem dagplejerne og legestuegruppen. Fx hænge de 
store plancher op i legestuen mens de små billeder kan 
være hos den enkelte dagplejerne så børnene kan gen-
kende materialet i dagplejehjemmet og i legestuen. Da 
nogen legestuegrupper ikke råder over egne faciliteter, 
vil denne mulighed ikke nødvendigvis fungere alle ste-
der. 

Evaluering og refleksion. På sidste trin i processen 
følges op på gennemførelsen af indsatsen. Noterne på 
ugeskemaet skal anvendes som afsæt for til en kort re-
fleksion over gennemførelsen af indsatsen i den forløb-
ne uge og det enkelte barns engagement og udbytte. 
Noterne fra ugeskemaet skal som omtalt ovenfor an-
vendes til at udfylde ”refleksionsnoter” på ”Results” ved 
slutningen af hver uge.  Efter hvert tema skal I udfylde 
et kompetenceudviklingsskema som I kan anvende til at 
evaluere børnenes udbytte af indsatsen. I får som om-
talt ovenfor en profil af hvert enkelt barns kompetencer. 
Denne kan I bruge til at tale om de enkelte børns behov 
og for at skabe et billede af barnets profil, dvs. hvor bar-
nets ressourcer, kompetencer og udviklingsretninger 
er.

Særligt vedrørende evaluering i vuggestuen. Efter hvert 
tema er det ligeledes en god idé at I på et stuemøde 
sammen bruger noget tid på fælles vurdering og re-
fleksion over hvordan arbejdet med temaet er forløbet 
og hvordan de enkelte børns udbytte har været. Her 
kan noterne på alle fire ugeskemaer i temaet være en 
hjælp. Refleksionen skal danne afsæt for planlægningen 
af arbejdet med det nye tema. Evalueringen er således 
fundamentet for jeres planlægning af det næste fire 
ugers pædagogiske forløb. Her kan i drøfte om der er 
behov for at justere og udvikle jeres tilgang til at an-
vende de bærende pædagogiske strategier, herunder 
læringsmålene, og om der er forhold i organiseringen 
og tilrettelæggelsen I skal ændres for at give alle børn 
muligheder for aktiv deltagelse og engagement i grup-
peaktiviteterne. 

I kan også hjælpe hinanden med at reflektere over i 
hvilken grad I fik brugt de understøttende strategier 
der er stillet til rådighed for at skabe interaktioner af 
høj kvalitet. I kan fx hjælpe hinanden med at iagttage 
hinandens interaktioner med fokus på hvordan I hver 
for sig understøtter det enkelte barns læring og mulig-
heder for aktiv deltagelse og engagement.

Særligt vedrørende evaluering i dagplejen. Det er den 
enkelte dagplejer der udfylder de ugentlige reflek-
sionsnoter og kompetenceudviklingsskemaet for de 
enkelte børn efter hvert tema. Efter hvert tema vil det 
også i legestuegruppen være en god idé at bruge no-
get tid på fælles vurdering og refleksion over hvordan 
arbejdet med temaet er forløbet og hvordan de enkelte 
børns udbytte har været. Refleksionen skal danne af-
sæt for planlægningen af arbejdet med det nye tema. 
Evalueringen er således fundamentet for planlægnin-
gen af det næste fire ugers pædagogiske forløb. En 
drøftelse af behov for at justere og udvikle tilgangen 
til at anvende de bærende pædagogiske strategier, og 
arbejdet med læringsmålene, og om der er forhold i 
organiseringen og tilrettelæggelsen af aktiviteter mel-
lem den enkelte dagplejer og legestuegruppen funge-
rer efter hensigten og om alle børn har muligheder for 
aktiv deltagelse og engagement i aktiviteterne. 

I kan også i legestuegruppen hjælpe hinanden med at 
reflektere over i hvilken grad I fik brugt de understøt-
tende strategier der er stillet til rådighed for at skabe 
interaktioner og samspil med børnene af høj kvalitet. I 
kan fx hjælpe hinanden med at iagttage hinandens in-
teraktioner med fokus på hvordan I hver for sig under-
støtter det enkelte barns læring og muligheder for at 
deltage aktivt.
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OVERSIGT OVER VI LÆRER SPROG I VUGGESTUEN OG DAGPLEJEN
TEMA 1: MIN HVERDAG. UGE 1-4
Materialer: Bøger, små og store billedkort med målord, plakater med målord, plakater med strategier, fotos af hverdage

UGE OMRÅDE LÆRINGS - LÆRINGSMÅL MÅLORD STRATEGI  
  OMRÅDE   (PÆDAGOGISK PERSONALE) 

1 SPROG Ordforråd At kunne forstå og bruge 
typiske ord for ting, begi-
venheder og handlinger

jakke, sokker,  
vinke, dele, gul, blå

Sprogbrug At kunne føre en  
længere samtale

Tal At kunne genkende og 
bruge de mindste talord

1, 2, 3

IHÆRDIGHED Vedvarende op-
mærksomhed

Opmuntre børn til at fastholde 
opmærksomheden i længere 
tid og understøtte børn i at 
færdiggøre aktiviteter

2 SPROG Ordforråd At kunne forstå og bruge 
typiske ord for følelser

glad, ked af det, 
vred, bange

Sprogbrug At kunne anvende princip-
perne for turtagning

Former At kunne genkende og 
bruge typiske ord for 
former

rund, firkant,  
trekant, stjerne

IHÆRDIGHED Følelsesmæs-
sig regulering

Understøtte børn i at genken-
de og navngive (egne) følelser

3 SPROG Ordforråd At kunne forstå og bruge 
typiske ord der har med 
tid at gøre

morgen, aften, 
formiddag, efter-
middag

Sprogbrug At kunne fastholde en 
samtale om det samme 
emne

Tal At kunne genkende og 
bruge de mindste talord

1, 2, 3, 4, 5

IHÆRDIGHED Hukommelse Understøtte børns hukom-
melse ved at lave hukommel-
seslege og ved at tydeliggøre 
og minde børn om daglige 
rutiner, regler mm.

4 SPROG Ordforråd At kunne forstå og bruge 
typiske ord for rumlige 
begreber

ude, inde, oppe, 
nede

Sprogbrug At kunne fortælle om (sig 
selv og) egne oplevelser

Former At kunne genkende og bru-
ge typiske ord for former

firkant, cirkel, 
stjerne, hjerte

IHÆRDIGHED Behovs-
udsættelse

Understøtte behovsudsættel-
se for at øge børns engage-
ment i aktiviteter
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TEMA 2: VEJRET. UGE 5-8
Materialer: Bøger, små og store billedkort med målord, plakater med målord, plakater med strategier, fotos af vejr og 
vejrfænomener. 

UGE OMRÅDE LÆRINGS - LÆRINGSMÅL MÅLORD STRATEGI 
  OMRÅDE   (PÆDAGOGISK PERSONALE)

5 SPROG Ordforråd At kunne forstå og bruge 
typiske ord for ting, begi-
venheder og handlinger

regnbue, sky, lyne, 
skinne, våd, tør

Sprogbrug At kunne føre en  
længere samtale

Størrelser At kunne genkende og bru-
ge typiske ord for størrelser

lille, stor, kort lang

IHÆRDIGHED Vedvarende op-
mærksomhed

Opmuntre børn til at fastholde 
opmærksomheden i længere 
tid og understøtte børn i at 
færdiggøre aktiviteter

6 SPROG Ordforråd At kunne forstå og bruge 
typiske ord for følelser

glad, ked af det, 
vred, bange

Sprogbrug At kunne anvende princip-
perne for turtagning

Mønstre At kunne genkende og bru-
ge typiske ord for mønstre

striber, prikker, tern

IHÆRDIGHED Følelsesmæs-
sig regulering

Understøtte børn i at genken-
de og navngive (egne) følelser

7 SPROG Ordforråd At kunne forstå og bruge 
typiske ord der har med 
tid at gøre

formiddag, efter-
middag, dag, nat

Sprogbrug At kunne fastholde en 
samtale om det samme 
emne

Størrelser At kunne genkende og 
bruge typiske ord for 
størrelser

lille, stor, tyk, tynd

IHÆRDIGHED Hukommelse Understøtte børns hukom-
melse ved at lave hukommel-
seslege og ved at tydeliggøre 
og minde børn om daglige 
rutiner, regler mm.

8 SPROG Ordforråd At kunne forstå og bruge 
typiske ord for rumlige 
begreber

ude, inde, foran, 
bagved

Sprogbrug At kunne fortælle om (sig 
selv og) egne oplevelser

Mønstre At kunne genkende og bru-
ge typiske ord for mønstre

striber, pletter, 
bølger

IHÆRDIGHED Behovs-
udsættelse

Understøtte behovsudsættel-
se for at øge børns engage-
ment i aktiviteter
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TEMA 3: DYR OG NATUREN. UGE 9-12
Materialer: Bøger, små og store billedkort med målord, plakater med målord, plakater med strategier, fotos af dyr, natur-
områder og naturoplevelser.

UGE OMRÅDE LÆRINGS - LÆRINGSMÅL MÅLORD STRATEGI 
  OMRÅDE   (PÆDAGOGISK PERSONALE)

9 SPROG Ordforråd At kunne forstå og bruge 
typiske ord for ting, begi-
venheder og handlinger

and, hjort, svøm-
me, klatre, blød, 
glat

Sprogbrug At kunne føre en  
længere samtale

Former At kunne genkende og bru-
ge typiske ord for former

oval, krum, tre-
kant, hjerte

IHÆRDIGHED Vedvarende op-
mærksomhed

Opmuntre børn til at fastholde 
opmærksomheden i længere 
tid og understøtte børn i at 
færdiggøre aktiviteter

10 SPROG Ordforråd At kunne forstå og bruge 
typiske ord for følelser

trist, munter, over-
rasket, forskrækket

Sprogbrug At kunne anvende princip-
perne for turtagning

Mønstre At kunne genkende og bru-
ge typiske ord for mønstre

striber, pletter, 
bølger, takker

IHÆRDIGHED Følelsesmæs-
sig regulering

Understøtte børn i at genken-
de og navngive (egne) følelser

11 SPROG Ordforråd At kunne forstå og bruge 
typiske ord der har med 
tid at gøre

før, efter, i morgen, 
i går

Sprogbrug At kunne fastholde en 
samtale om det samme 
emne

Former At kunne genkende og bru-
ge typiske ord for former

oval, krum, rund, 
rektangel

IHÆRDIGHED Hukommelse Understøtte børns hukom-
melse ved at lave hukommel-
seslege og ved at tydeliggøre 
og minde børn om daglige 
rutiner, regler mm.

12 SPROG Ordforråd At kunne forstå og bruge 
typiske ord for rumlige 
begreber

oppe, nede, på, i

Sprogbrug At kunne fortælle om (sig 
selv og) egne oplevelser

Mønstre At kunne genkende og 
anvende mønstre i egne 
udtryksformer

IHÆRDIGHED Behovs-
udsættelse

Understøtte behovsudsættel-
se for at øge børns engage-
ment i aktiviteter



55

TEMA 4: FAMILIEN. UGE 13-16
Materialer: Bøger, små og store billedkort med målord, plakater med målord, plakater med strategier, fotos af familier.

UGE OMRÅDE LÆRINGS - LÆRINGSMÅL MÅLORD STRATEGI  
  OMRÅDE   (PÆDAGOGISK PERSONALE)

13 SPROG Ordforråd At kunne forstå og bruge 
typiske ord for ting, begi-
venheder og handlinger

hjem, by, kramme, 
lave mad, ung, 
gammel

Sprogbrug At kunne føre en  
længere samtale

Tal At kunne forbinde de mind-
ste talord med korrekt antal

1, 2, 3, 4, 5  
(+tælle til fem)

IHÆRDIGHED Vedvarende op-
mærksomhed

Opmuntre børn til at fastholde 
opmærksomheden i længere 
tid og understøtte børn i at 
færdiggøre aktiviteter

14 SPROG Ordforråd At kunne forstå og bruge 
typiske ord for følelser

trist, munter, over-
rasket, forskrækket

Sprogbrug At kunne anvende princip-
perne for turtagning

Størrelser At kunne genkende og bru-
ge typiske ord for størrelser

tyk, tynd, høj, lav

IHÆRDIGHED Følelsesmæs-
sig regulering

Understøtte børn i at genken-
de og navngive (egne) følelser

15 SPROG Ordforråd At kunne forstå og bruge 
typiske ord der har med 
tid at gøre

formiddag, efter-
middag, før, efter

Sprogbrug At kunne fastholde en 
samtale om det samme 
emne

Tal At kunne forbinde de mind-
ste talord med korrekt antal

1, 2, 3, 4, 5

IHÆRDIGHED Hukommelse Understøtte børns hukom-
melse ved at lave hukommel-
seslege og ved at tydeliggøre 
og minde børn om daglige 
rutiner, regler mm.

16 SPROG Ordforråd At kunne forstå og bruge 
typiske ord for rumlige 
begreber

på, i, over, under

Sprogbrug At kunne fortælle om (sig 
selv og) egne oplevelser

Størrelser og 
mængder

At kunne genkende og 
bruge typiske ord for stør-
relser og mængder

IHÆRDIGHED Behovs-
udsættelse

Understøtte behovsudsættel-
se for at øge børns engage-
ment i aktiviteter
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TEMA 5: UD I VERDEN. UGE 17-20
Materialer: Bøger, små og store billedkort med målord, plakater med målord, plakater med strategier, fotos af transport-
midler, udetøj og naturområder.

UGE OMRÅDE LÆRINGS - LÆRINGSMÅL MÅLORD STRATEGI 
  OMRÅDE   (PÆDAGOGISK PERSONALE)

17 SPROG Ordforråd At kunne forstå og bruge 
typiske ord for ting, begi-
venheder og handlinger

strand, brandbil, 
købe ind, bære, 
hurtig, langsom

Sprogbrug At kunne føre en  
længere samtale

Tal At kunne forbinde de mind-
ste talord med korrekt antal

1, 2, 3, 4, 5

IHÆRDIGHED Vedvarende op-
mærksomhed

Opmuntre børn til at fastholde 
opmærksomheden i længere 
tid og understøtte børn i at 
færdiggøre aktiviteter

18 SPROG Ordforråd At kunne forstå og bruge 
typiske ord for følelser

trist, munter, over-
rasket, forskrækket

Sprogbrug At kunne anvende princip-
perne for turtagning

Størrelser og 
mængder

At kunne genkende og 
bru ge typiske ord for stør-
relser og mængder

mange, få, kort, 
lang

IHÆRDIGHED Følelsesmæs-
sig regulering

Understøtte børn i at genken-
de og navngive (egne) følelser

19 SPROG Ordforråd At kunne forstå og bruge 
typiske ord der har med 
tid at gøre

i morgen, i går, før, 
efter

Sprogbrug At kunne fastholde en sam-
tale om det samme emne

Former At kunne genkende og bru-
ge typiske ord for former

rektangel, stjerne, 
firkant

IHÆRDIGHED Hukommelse Understøtte børns hukom-
melse ved at lave hukommel-
seslege og ved at tydeliggøre 
og minde børn om daglige 
rutiner, regler mm.

20 SPROG Ordforråd At kunne forstå og bruge 
typiske ord for rumlige 
begreber

over, under, foran, 
bagved

Sprogbrug At kunne fortælle om (sig 
selv og) egne oplevelser

Mønstre At kunne genkende og 
anvende mønstre i egne 
udtryksformer

IHÆRDIGHED Behovs-
udsættelse

Understøtte behovsudsættel-
se for at øge børns engage-
ment i aktiviteter
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