
  

 

En introduktion til vuggestuepædagoger og dagplejere 
Bibliotekernes SprogSpor vil med Sprogstart 1-3 år give børn gode muligheder for at forbedre deres 

sprogforståelse og sprogbrug gennem fælles litteraturoplevelser. En fælles litteraturoplevelse kan 

skabe gode rammer for fordybelse og etablering af fælles opmærksomhed. En fælles læseoplevelse, 

som giver mulighed for en meningsskabende samtale – både mellem barn og voksen og børnene 

imellem.  

 

Den fælles litteraturoplevelse kan åbne for børns glæde ved sprog og læsning.  At styrke børns glæde 

ved sprog og læsning er ganske afgørende, da sprog og læsning er indgangen til kultur, sociale 

fællesskaber og viden. Det gør læsning til den mest afgørende færdighed i forhold til videre læring 

hos både børn, unge og voksne.  

 

Det får I fra biblioteket  
 Seks sprogstartsposer til et seksugers sprogstartsforløb med billedbøger og 

sprogstartsmaterialer  

 En kasse med læringsmaterialer. I kassen er der: En Story Sequencer, otte Sound Arounds og 

tre Talende æsker. Der medfølger instruktioner til de digitale læringsmaterialer. Der er også 

en stor skumterning 

 Forældrebrev med information om sprogstartsforløbet 

 

Hvem er sprogstartsposerne til? 
Sprogstartsmaterialet under Bibliotekernes SprogSpor er målrettet dagpleje- og vuggestuebørn i 

alderen 1-3 år. Det er hensigten både at ramme det sprogstærke barn og barnet, der er sprogligt 

udfordret. Det betyder, at du – som én af barnets nærmeste – tilpasser og justerer materialet, så 

det passer til den børnegruppe, du har i vuggestuen/dagplejen. Desuden indeholder 

sprogstartsposerne gør-det-nemmere- og gør-det-sværere-strategier, som netop giver mulighed for 

at møde barnet, hvor det er, og kan udfordre barnets sprog derfra. 

 

Hvad er der i en sprogstartspose? 
I hver pose er der en billedbog og konkrete materialer som fx legetøj, fotos mm. Intentionen med 

sprogstartsmaterialet er at kunne give mulighed for, at barnet kan høre, gøre, røre og se ord i mange 

forskellige sammenhænge. Fx finder du legetøjsdyr i sprogstartsposen med billedbogen Lottes 

bondegård. I hver sprogstartspose er der også en manual, der grundigt beskriver hvordan og 

hvornår fx billedbogssnak og sproglege inddrages. Manualen kan også hentes på SprogSporet.dk. I 

manualen er der et bredt udvalg af sproglege, som opfordrer til snak, leg og bevægelse i nær 

sammenhæng med billedbogen. Til flere af sproglegene benyttes skumterningen med lommer. Her 

skal du selv udskifte billederne, så de passer til ugens billedbog. Alle billeder er i sprogstartsposerne. 



  

 

Da genkendelighed og gentagelser er afgørende for sprogudviklingen hos det enkelte barn, har vi 

blandt andet valgt, at hver sprogstartsdag indledes og afsluttes med Sprogstartssangen. 

Sprogstartssangen er i alle sprogstartsposer og kan hentes på SprogSporet.dk.   

Sprogstartsmaterialerne er udviklet af bibliotekarer, kvalificeret af sprogpædagog ved 

Daginstitutionen Bornholmsgade, Aalborg, Heidi Jørgensen, forsker Torkil Østerbye, som ved 

ualmindeligt meget om børns sprogtilegnelse, samt forsker Stig Toke Gissel, der blandt andet 

arbejder med analoge og digitale læremidler. 

 

Hvad er et sprogstartsforløb? 
Der arbejdes med én sprogstartspose pr. uge i et seksugers forløb. Dvs. at der i alt er seks 

sprogstartsposer i forløbet. Du bestemmer selv, i hvilken rækkefølge du vil bruge poserne. I 

vuggestuen er det op til dig og dine kollegaer at vurdere, om afviklingen af forløbet skal deles 

mellem jer, eller om det er en enkelt af jer, der afvikler hele forløbet. Som dagplejer har du af gode 

grunde ikke samme mulighed for at dele forløbet med en kollega – med mindre du er en del af en 

stordagpleje.  

 Dag 1: Højtlæsning og fokusord. Til hver billedbog hører en række fokusord, som knytter sig 

til det tema, der tages udgangspunkt i. I de fleste tilfælde kan fokusordet illustreres med et 

konkret materiale, et billede eller en bevægelse.  

 Dag 2: Guidet læsning* og billedbogssnak. Der er udviklet en Billedbogssnak til hver 

billedbog, som bruges på dag 2 i alle uger. Billedbogssnak tager udgangspunkt i billedbogens 

tekst og billeder, skrift, form og grafik. Der tales om stort og småt – igen med udgangspunkt 

i det tema, den enkelte sprogstartspose er knyttet op på. Fx modsætninger eller følelser.  

 Dag 3: Fælles oplæsning og sproglege. Sproglegene – både dem med og uden digitale 

læringsmaterialer – bruges på dag 3. Her vælger du mindst to sproglege, som passer til din 

børnegruppe.  

 

*Guidet læsning: Bogen læses med plads til, at du følger børnenes kommentarer og tager små 

samtaler om det, der læses. Dog er der fokus på at guide børnene tilbage til historien med henblik 

på at læse hele bogen. 

 

Hvad skal jeg? Og hvor lang tid tager det?  
Sprogstart består af et seksugers forløb, som du – som pædagog eller dagplejer - afvikler i 

vuggestuen eller dagplejen. Med udgangspunkt i en fælles litteraturoplevelse læser og leger du med 

en børnegruppe på ca. fem børn tre gange om ugen. Læs billedbog og manual og udvælg sproglege 

før du læser og leger med børnene. 

 Dag 1: Højtlæsning og fokusord for alle børn i gruppen, ca. fem børn. Tid: Ca. 20 minutter 



  

 

 Dag 2: Guidet læsning og billedbogssnak. Børnene deles i to eller tre grupper efter dit 

kendskab til børnene. Tid: Ca. to til tre gange 20 minutter 

 Dag 3: Fælles oplæsning og sproglege. Børnene deles i to grupper efter dit kendskab til 

børnene. Varighed: Ca. to gange 20 minutter 

 

Det er naturligvis op til dig at vurdere, hvilke tre dage i ugen du vil bruge sprogstartsmaterialerne. 

Om det er faste dage, fx tirsdag, onsdag og torsdag, eller om det skifter fra uge til uge, afgøres bedst 

af dig. Det er vores erfaring, at de 20 minutter til læsning og leg passer godt til aldersgruppen. Gør 

dig dine egne erfaringer!  

 

Hvad kan en billedbog? 
Sprogstart er meget mere end at læse en god billedbog højt. Men det starter der. Med at læse en 

god billedbog højt. Det er afgørende, at oplæsningen bliver så autentisk og troværdig som muligt: 

Det betyder, at du kan tage din stemme og krop i brug under oplæsningen, hvis det falder dig 

naturligt. Den nærværende og troværdige oplæsning er et godt udgangspunkt for børnenes lyst og 

mod til efterfølgende at lege med indholdet i billedbøgerne.  

Billedbogen kan noget særligt! Den kan eksempelvis fortælle flere historier på én gang: Ordene kan 

fortælle én historie, mens billederne kan fortælle en anden. Skriftstørrelse og grafik kan understrege 

og udpege væsentlige dele af den historie, der fortælles. Du kan rette børnenes opmærksomhed 

mod samspillet mellem forskellige udtryksformer som netop skrift, billeder, grafik og former. Lyd 

spiller en væsentlig rolle i de sproglege, der inddrager digitale læringsmaterialer. 

 

I sprogstartsposerne er der kopieret materiale fra billedbøgerne. For at fastholde et fokus på 

billedbogens indhold, bruges materialerne til at understøtte blandt andet billedbogssnak og 

sproglege. Bibliotekernes SprogSpor har særlig tilladelse fra forfattere og forlag til at bruge disse i 

forbindelse med Sprogstart. Materialerne må naturligvis ikke viderekopieres. 

 

Hvad kan de digitale læringsmaterialer? 
Digitale læringsmaterialer og andre digitale platforme inddrages i en række af sproglegene i 

Sprogstart 1-3 år, fordi de kan være med til at understøtte børnenes sproglige udvikling. Med 

udgangspunkt i litteraturen kan de digitale læringsmaterialer være med til at fastholde et fokus på 

det overordnede læringsmål for SprogSporet, nemlig sprogudvikling. De digitale læringsmaterialer 

er inddraget som det, de er, nemlig et redskab, og inddrages kun der, hvor det giver mening ift. 

børns sproglige udvikling. Teknologien er ikke med for teknologiens skyld. At koble de digitale 

læringsmaterialer og andre digitale platforme på indholdet i litteraturen (det analoge) giver nye 

muligheder (og udfordringer) i arbejdet med børns sprog.  



  

 

De digitale læringsmaterialer og andre digitale platforme er legeredskaber, som skal indgå og 

understøtte litteraturen uden at forstyrre læseoplevelsen. Ved at inddrage den digitale dimension 

ønsker vi at inspirere jer dagplejere og pædagoger – og børnenes forældre – til at lege videre med 

udgangspunkt i, at mennesket ikke kun er bruger af teknologi, men også er medproducent. De 

digitale læringsmaterialer – som kan optage og afspille lyd - kan anvendes til at lave fokuserede 

nedslag i billedbogen, og dermed skærpe opmærksomheden på udvalgte ord og sætninger, 

passager og billeder fra bogen. De giver mulighed for meddigtning, gendigtning og moddigtning med 

lydoptagelser. Grundlæggende tages der afsæt i, at mennesket er et legende væsen – uanset alder! 

At leg skaber meningsfulde måder at være sammen på: Sprog læres i samspil med andre.  

Før sprogstartsforløbet går i gang, opfordrer vi til, at børn og dagplejere/pædagoger sammen finder 

ud af, hvad de forskellige digitale læringsmaterialer kan, og hvordan de kan det. En formiddag med 

overskriften Sig goddag til teknikken, hvor børn og voksne sammen eksperimenterer med Sound 

Arounds, Talende æsker og Story Sequencer1, som er de tre forskellige digitale læringsmaterialer, 

der er til rådighed. Når selve sprogstartsforløbet skydes i gang, er børn og voksne fortrolige med de 

digitale læringsmaterialer, hvilket gør, at fokus kan rettes mod litteraturens indhold og børnenes 

sproglige udvikling.  

 

Valg af litteratur 
Litteraturen - her billedbøgerne - er valgt på baggrund af indhold og kvalitet. Vi har med vores 

faglighed som bibliotekarer søgt et bredt udvalg af danske og udenlandske forfattere, som alle har 

det til fælles, at de har noget på hjertet. Samtidig er langt de fleste billedbøger af nyere dato - 

bortset fra enkelte, som netop på grund af deres kvalitet måtte med i sprogstartsposerne. I 

sprogstartsposerne finder du følgende billedbøger: 

 

 Gyldendal: Mimbo Jimbo siger godnat af Jakob Martin Strid (2018) med temaet godnat  

 Høst & Søn: Carl er sød af Ida Jessen og Hanne Bartholin (2018) med temaet følelser 

 Alvilda: Panda – stor og lille af Uitgeverij Leopold (2017) med temaet modsætninger 

 Forlaget Flachs: Lottes bondegård af Alexander Steffensmeier (2015) med temaet 

bondegårdsdyr  

 Klematis: Lille fod af Emma Adbåge (2013) med temaet krop 

 Gyldendal: Lili kender alle farver af Kim Fupz Aakeson (2016) med temaet farver 

 

.   

 

                                                 
1  Se instruktionerne til de digitale læringsmaterialer, som dels er i kassen med de digitale læringsmaterialer og dels kan hentes på Sprogsporet.dk  

 



  

 

 

 

Køreplan for bibliotekspersonale, pædagoger og dagplejere 
 

 De seks sprogstartsposer præsenteres for pædagoger og dagplejere via en film, som er 

produceret af SprogSporet. Bibliotekspersonalet kender allerede til sprogstartsposerne, 

men opfordres til at se filmen.  

 Før sprogstartsforløbets start afleverer bibliotekspersonalet de seks sprogstartsposer, 

kassen med læringsmaterialer samt et brev til forældrene i vuggestuen/dagplejen. 

Forældrebrevet kopieres af bibliotekspersonalet og gives til pædagogen, som uddeler det til 

forældrene. Brevet kan også hentes på SprogSporet.dk. 

 Før sprogstartsforløbets start besøger vuggestuen/dagplejen biblioteket. Her har 

bibliotekspersonalet forberedt sproglege, som børnene og pædagogen/dagplejeren 

deltager i. Sproglegene inddrager nogle af de digitale læringsmaterialer, som 

pædagogen/dagplejeren har til rådighed i forløbets seks uger.  

 Det seksugers forløb afvikles af pædagog/dagplejer i vuggestuen/dagplejen.  

 Sideløbende med sprogstartsforløbet i vuggestuen/dagplejen vil der være forskellige 

anbefalinger, henvisninger og materialer, som forældre kan bruge. De vil være tilgængelige 

på SprogSporet.dk.   

 Efter forløbets afslutning, er det bibliotekspersonalet, der afhenter sprogstartsposer og 

kassen med læringsmaterialer i vuggestuen/dagplejen.  

 

Sprogstart er ambitiøs på børnenes vegne! Ambitiøs fordi fordybelse kræver mod og åbenhed. Men 

også ambitiøs i forhold til at rumme alle børn – med respekt for alle og plads til forskellighed.  

Vi håber på, at sprogstartsmaterialerne giver en masse sjove oplevelser for både børn og voksne! 

 

Ansvarshavende kontaktpersoner på sprogstartsmaterialerne:  
Gritt Elmeskov, Aalborg Bibliotekerne gritt.elmeskov@aalborg.dk  

Camilla Jepsen, Aalborg Bibliotekerne camilla.jepsen@aalborg.dk 

Digital platform: Christian Hilmand, Herning Bibliotekerne bibchi@herning.dk 
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