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3Forord

At vokse op med to eller flere sprog er en værdi-
fuld gave. Det er imidlertid også en stor udfordring 
at tilegne sig flere sprog samtidigt. En del tospro-
gede børn og unge er i en situation, hvor deres 
sproglige forudsætninger gør, at de ikke får det 
fulde udbytte af de læringsmuligheder, de møder 
i dagtilbuddet, i skolen eller i fritidstilbuddet.

Styrk Sproget er en landsdækkende indsats, der 
har til formål at løfte fagligheden for tosprogede 
børn og unge. Det er et tilbud til alle landets kom-
muner, der ønsker at få inspiration og støtte til at 
udvikle tosprogsindsatserne i dagtilbud, fritidstil-
bud og skoler ud fra deres lokale forhold. 

Jeg håber, at Styrk Sproget kan være et fælles af-
sæt for såvel kommunale forvaltninger som dag-
tilbud, fritidstilbud og skoler til at arbejde helheds-
orienteret og målrettet med at løfte fagligheden 
for tosprogede børn og unge. Jeres samarbejde 
kan på den måde medvirke til at give alle børn 
og unge lige muligheder og mindske det færdig-
hedsgab, som eksisterer mellem et- og tosproge-
de børn og unge i Danmark. 

Det vil ikke alene skabe en bedre hverdag for vo-
res børn og unge her og nu. Det vil også bidrage 

til, at alle børn og unge får 
de bedst mulige forudsæt-
ninger for at klare sig godt 
i uddannelsessystemet og i 
voksenlivet.

Rigtig mange kommuner er 
godt i gang med arbejdet. 
Samarbejdet med Tosprogs-
Taskforcen kan gennem en 
vedholdende og sammenhængende indsats mel-
lem dagtilbud, fritidstilbud og skole styrke proces-
sen og give alle kommuner redskaber til at skabe 
systematik og sætte tydelige mål for arbejdet med 
at styrke tosprogede børn og unges udvikling. 

Det er ønsket, at denne guide vil inspirere og støt-
te jer i dette arbejde.

Tak, fordi jeres dagtilbud vil være med til at gøre 
en forskel. 
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riGtiG mange kommuner har fokus på at sikre, at 
tosprogede børn og unge klarer sig godt gennem 
uddannelsessystemet. Gennem den landsdæk-
kende indsats Styrk Sproget1 ønsker Ministeriet 
for Børn og Undervisning sammen med kommu-
nerne at sætte fokus på at styrke tosprogede børn 
og unges faglige kompetencer i dagtilbud, fritids-
tilbud og skole. 

Styrk Sproget sætter fokus på, hvordan i som 
kommune – i dagtilbud, fritidstilbud og skole – 
kan udvikle jeres indsats for tosprogede børn, så 
vi gennem en fælles indsats sikrer, at 95 procent af 
en ungdomsårgang går videre på en ungdomsud-
dannelse. Styrk Sproget tager udgangspunkt i den 
viden, vi har om, hvad der virker. 

Vi ved, at læring begynder ved fødslen. i ny nor-
disk Skole lægges der vægt på, at det er et fælles 
ansvar for alle professionelle voksne, der arbejder i 
dagpleje, vuggestuer, børnehaver, skoler, fritidstil-
bud og ungdomsuddannelser at skabe livsduelige 
børn og unge. Vi skal derfor blive endnu bedre til 
at forny den pædagogiske praksis og undervis-
ning, så vi løfter fagligheden og får alle børn og 
unge med. De mål, vi alle arbejder mod, er derfor, 
at:

•	 Udfordre alle børn og unge, så de bliver så 
dygtige, de kan

•	 Mindske betydningen af social baggrund i for-
hold til faglige resultater

•	 Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med 
respekt for professionel viden og praksis

i Ministeriet for Børn og Undervisnings udviklings-
program Fremtidens Dagtilbud, er målet, at alle 
børn i dagtilbud trives og lærer. Det giver nemlig 
livsduelige børn, og det ruster børnene til en god 
skolestart.  Det skal blandt andet nås gennem sy-
stematisk arbejde med pædagogisk didaktik, for-
ældreinvolvering, ledelse og it. 

Undersøgelser viser, at det tager børn et-to år at 
blive i stand til at kommunikere om dagligdags-
ting på deres andetsprog, mens det kan tage fem 
år eller længere at opnå et skolefagligt sprog, der 
ligner etsprogede børns. For at understøtte to-
sprogede børn bedst i den proces kræver det en 
pædagogisk og didaktisk tilgang, når i planlægger, 
gennemfører og evaluerer jeres sprogpædagogi-
ske praksis. Dette er også en del af lovkravene til 
arbejdet med pædagogiske læreplaner.

jeres kommune har eller vil indgå en Styrk Spro-
get-aftale med Tosprogs-Taskforcen. Aftalen in-
deholder et sæt klare mål for det faglige løft af de 
tosprogede børn og unge, i ønsker at virkeliggøre 
i jeres kommune. Målene vil ofte spille sammen 
med jeres kommunale kvalitetsrapport.

Denne guide kan hjælpe jer til at arbejde frem 
mod de kommunale mål og forandringsteorien 
bagerst i guiden er tænkt som jeres konkrete plan 
for arbejdet mod målene. 

Ved at udarbejde mål får i som dagtilbud et tyde-
ligt pejlemærke for jeres arbejde med tosprogede 
børn. når i skal realisere målet vil det som regel 
kræve, at i som professionelle er parate til at juste-
re og udvikle den måde, i løser jeres opgaver på. 
i skal med andre ord igangsætte en forandrings-
proces. Det kan denne guide hjælpe jer med.

derfor skal vi styrke sproget Kort om Styrk Sproget-aftalen

HVem er toSprogede børn?

beteGnelsen tosproGede børn dækker over alle 
børn, som i deres opvækst har behov for og møder 
to eller flere sprog – uanset hvordan de behersker 
disse sprog.  

Gruppen af tosprogede børn omfatter derfor børn 
med vidt forskellige sproglige kompetencer.

ovenstående er Ministeriet for Børn og Undervis-
nings definition af tosprogede børn, som fremgår 
af folkeskoleloven. Det er den definition, vi bruger i 
denne guide.

Betegnelsen tosprogede børn svarer i øvrigt til be-
tegnelsen ’bilingual children’, som man bruger i den 
internationale fagterminologi.

1   Styrk Sproget er en videreførelse af Tosprogs-Taskforcens 
kampagne To sprog – én udfordring
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uiden, du sidder med, er ment som en prak-
tisk håndbog med viden og konkrete redska-
ber. Den kan hjælpe jer med at gøre kvaliteten 
af sprogmiljøet i jeres dagtilbud endnu bedre 
for tosprogede børn. Tosprogs-Taskforcen kan 
både tilbyde jer viden om, hvad der virker og 
værktøjer og en systematik, som kan hjælpe jer 
gennem arbejdet. 

Der er udarbejdet tre guider, som har fokus på 
tosprogede børn – en til dagtilbud, en til skoler 
og en til SFoer.

Kapitel 1 i guiden giver jer et kort indblik i den 
viden, vi har fra forskningen om, hvad der virker 
i arbejdet med tosprogede børn. 

Vi har inddelt kapitlet om viden efter Tosprogs-
Taskforcens fem indsatsområder:
•	 sprog og faglighed
•	 ledelse og organisering
•	 forældresamarbejde og -inddragelse
•	 trivsel og alsidig udvikling
•	 overgang til fritidstilbud og skole

i guidens kapitel 2 fokuserer vi på, hvordan i i 
praksis kan gribe arbejdet an. 

Jeres samarbejde med Tosprogs-Taskforcen  
foregår typisk over et halvt år. Gennem det hal-
ve år skal i træde følgende seks skridt:

1. kommunal styrk sproget-aftale
Kommunen udarbejder en Styrk Sproget-aftale. 
Aftalen er den overordnede ramme for de lokale 
aftaler med de enkelte dagtilbud. Kommunens 
mål er afledt af de tre nationale mål, og i skal som 
dagtilbud bruge kommunens mål som pejlemær-
ker for arbejdet med tosprogede børn.

2.  Udpeg tovholder og arbejdsgruppe for ar-
bejdet

i udpeger de personer i ledelsen og hos det pæ-
dagogiske personale, som skal stå for at sikre, at i 
når de ønskede mål. Det arbejde kan i læse mere 
om i guidens kapitel 2.

3. Analyse – hvad er jeres udgangspunkt?
Det er vigtigt at få styr på, hvad jeres udgangs-
punkt er, inden i går i gang med at ændre jeres 
praksis og fastsætte de ønskede mål. Derfor skal i 
analysere, hvad jeres konkrete udfordring er. hvil-
ke krav stiller den børnegruppe, i har, fx til jeres 
faglige kunnen, og hvordan er i klædt på til at løse 
opgaven? Mere om det i kapitel 2.

4. Målsætning – hvor vil i gerne nå hen?
i fastlægger hvilke delmål og indsatsområder, i vil 
arbejde med for at opnå den ønskede forandring 

af jeres pædagogiske praksis. her kan i lave jeres 
egen forandringsteori og få overblik over den vej, 
i vil gå.
Tosprogs-Taskforcen guider jer gennem foran-
dringsteorien. Mere om det i guidens kapitel 2.

5. Få ny viden – hvad virker?
i får viden fra Tosprogs-Taskforcen, som i kan 
bruge til at ændre jeres pædagogiske praksis. Det 
er viden om, hvad vi ved virker, når vi skal skabe 
et godt sprogmiljø for børnene, og hvordan vi fx 
inddrager forældrene i dette arbejde. Det kan i 
læse mere om i guidens kapitel 1.

6.    sådan skaber i den ønskede forandring – 
og styrker sproget

På baggrund af jeres udfordringer opstiller i en 
plan for de aktiviteter, der skal til for at skabe de 
ønskede forandringer. Tosprogs-Taskforcen gui-
der jer gennem de enkelte dele af forandrings-
teorien, der rummer begreber som tegn, mål og 
aktiviteter. Dette uddybes i kapitel 2.
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de kommende fem afsnit kan du læse om ud-
drag af den viden, vi har om, hvordan vi bedst gi-
ver tosprogede børn en god start. De fem afsnit 
tager udgangspunkt i de fem indsatsområder, 
som Tosprogs-Taskforcen fokuserer på: Sprog 
og faglighed, ledelse og organisering, foræl-
dresamarbejde, trivsel og alsidig udvikling samt 
overgang til fritidstilbud og skole. 

i hvert af de fem afsnit beskriver vi centrale ind-
sigter, der bygger på praksisnær viden om, hvor-
dan vi styrker tosprogede børns muligheder, og 
hvad der er vigtigt at fokusere på som professio-
nel. Under hvert indsatsområde finder i en ræk-
ke refleksionsspørgsmål, som i kan bruge til at 
kortlægge udfordringer og opstille mål i netop 
jeres dagtilbud. Der er tale om korte opsumme-
rende afsnit, der skal skabe overblik og inspirere 
til at søge mere viden. Alle afsnit har tydelig lit-
teraturhenvisninger, så det er let at finde mere 
information om de pågældende emner. Bagerst 
i guiden finder i desuden en litteraturliste, der er 
opdelt efter de fem indsatsområder.
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ForskninGen viser, at det tager længere tid at til-
egne sig to sprog end et sprog. Vi kan derfor for-
vente, at de dansksproglige kompetencer hos et 
tosproget barn i dagtilbud ikke er på niveau med 
det etsprogede barns. Men dette indikerer ikke i 
sig selv, at barnet har sproglige problemer.
Uanset om børn skal lære et eller flere sprog, 
lærer de primært sprog fra voksne via implicitte 
læringsstrategier. Et godt sprogmiljø er vigtigt for 
børns muligheder for at tilegne sig sproget. når i 
vil skabe sprogmiljøer af høj kvalitet, er de voksnes 
måder at bruge sproget på i hverdagens samtaler 
og aktiviteter helt afgørende.

Sådan kan pædagoger styrke sproget hos børn
Sprogstimulerende aktiviteter af høj kvalitet er 
kendetegnet ved, at pædagogerne:

•	 taler med barnet og stiller uddybende spørgs-
mål til barnet i samtalen

•	 fanger børnenes interesse og inddrager dem 
i gensidige, vedkommende og udfordrende 
dialoger

•	 anvender et rigt og nuanceret sprog og op-
muntrer til, at barnet bruger sproget udtryks-
fuldt

•	 bruger aktuelle begivenheder til at få en bre-
dere betydning af forskellige begreber i spil 
sprogligt

•	 sørger for, at børnene har adgang til sprogud-
viklende materiale som fx eventyrkasser, fakta 
og fantasibøger, spil og computere2 

international forskning peger på, hvilke indsatser, 
strategier og aktiviteter der er mest effektive i for-
hold til at udvikle og understøtte børns sprog. Det 
gælder både for sprogligt velfungerende børn og 
børn med sproglige udfordringer, herunder børn, 
der skal tilegne sig flere sprog. her spiller tre ind-
satser en nøglerolle: Dialogisk læsning, understøt-
tende sprogstrategier og tematisk sprogarbejde. 
Disse beskrives nærmere i de kommende tre små 
afsnit.

2  Sheridan et al. 2010

det ved vi virker:
Sprog og faglighed

HVad er et godt SprogmILjø?

sproGMiljøet er en betegnelse for de sproglige 
påvirkninger, som et barn får fra sine omgivelser. i 
dagtilbud skal sprogmiljøet lede til sproglig læring 
hos barnet. Læringen foregår i pædagogisk tilret-
telagte rammer. Et godt sprogmiljø tilrettelægges 
med afsæt i barnets sproglige kunnen, nysgerrig-
hed og interesse.

Dialogisk læsning
Den sprogindsats, som er bedst undersøgt og 
som er mest effektiv i forhold til at udvikle og un-
derstøtte børns sprog, er dialogisk læsning. Dialo-
gisk læsning betyder, at pædagogen læser på en 
måde, som inviterer barnet til at byde ind sprog-
ligt, mens man læser. i dialogisk læsning bruger 
pædagogen understøttende sprogstrategier. Stra-
tegierne anvendes både før, under og efter læs-
ningen. Mere om dem i næste afsnit. 

Dialogisk læsning er mest effektiv i forhold til at 
understøtte børnenes talesproglige kompeten-
cer, men kan også forbedre barnets skriftsprogs-
koncepter, hvis pædagogen refererer eksplicit til 
det skriftlige, mens der læses. Fx kan pædagogen 
gøre opmærksom på læseretningen ved at pege 
på ordene. Pædagogen kan også gøre børnene 
opmærksom på tekst, der står med meget små 
bogstaver og forklare, at det er, fordi personerne 
i fortællingen hvisker. 

Sådan StyrKer I bedSt Sproget

især tre indsatser er effektive, når i skal ar-
bejde med at understøtte tosprogede børn i at 
lære dansk:
•	 dialogisk læsning, hvor den voksne og barnet 

taler sammen om det, de læser

•	 understøttende sprogstrategier, som den 
voksne bruger i kommunikationen med 
barnet i alle situationer i hverdagen

•	 tematisk sprogarbejde, hvor den voksne 
strukturerer sprogarbejdet målrettet og 
systematisk

Disse tre indsatser og forskningen bag dem er 
beskrevet i Sprogpakken. Læs mere på Sprog-
pakken.dk
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Understøttende sprogstrategier
Børns talesproglige kompetencer bliver styrket, 
når den voksne reflekterer og med didaktiske 
overvejelser bruger understøttende sprogstrate-
gier i hverdagens aktiviteter og samtaler. 
De vigtigste strategier er:
•	 følg barnets interesse 
•	 brug åbne spørgsmål 
•	 vent på barnets svar 
•	 fortolk og udvid, hvad barnet siger 
•	 hjælp barnet med at sætte ord på
•	 forklar de ord, som barnet ikke kender i forve-

jen
•	 relater til noget barnet kender 
•	 udnyt de sproglige kompetencer, som barnet 

har i forvejen (herunder barnets modersmål)

•	 ret ikke barnets fejl direkte
•	 leg med sproget, når det er muligt

når den voksne konstant er opmærksom på at 
bruge ovenstående strategier, inddrages barnet 
aktivt på en meningsfuld måde i samtalerne. Børn 
med flere sprog har i højere grad brug for mange 
hverdagssamtaler af denne type med voksne. 

Tematisk sprogarbejde
En sidste indsats, som forskningen viser virker, er 
tematisk sprogarbejde. når man arbejder med te-
matisk sprogarbejde, tager man afsæt i et tema. 
Det kan være en gruppe af drenge i dagtilbuddet, 
der er optaget af vulkanudbrud og flodbølger. 
Med udgangspunkt i børnenes interesse planlæg-
ger det pædagogiske personale at arbejde med 
temaet og sætter konkrete mål for det sproglige 
arbejde. Et mål kunne være tilegnelse af ordforråd. 
Det pædagogiske personale vælger derpå nogle 
fokusord, som der skal arbejdes med i forløbet 
sammen med drengene. Der kan arbejdes med 
såvel implicitte som eksplicitte læringsstrategier. 
Arbejdet med fokusord giver gode muligheder for 
at arbejde eksplicit med sprog og gøre det tydeligt 
for barnet, hvad det skal lære, fx nye ord.

i planlægningsfasen overvejer i, hvordan forlø-
bet kan dokumenteres og evalueres. i vælger 
dokumentationsmetode og formulerer evalu-
eringsspørgsmål. Det indsamlede dokumentati-
onsmateriale skal kunne give svarene på evalu-
eringsspørgsmålene, som besvares efter forløbet. 
i eksemplet med drengene og vulkanudbruddene 
kunne dokumentationsmaterialet fx være jeres 
iagttagelser på legepladsen, hvor i hører drenge-
ne bruge nogle af fokusordene i deres leg. Dette 
beskriver i efterfølgende i en læringshistorie. Se 
mere om det på Tosprogs-Taskforcens hjemme-
side.

Formålet med det strukturerede tematiske sprog-
arbejde er at give barnet flere sammenhængende 
oplevelser, hvor barnet præsenteres for det sam-
me sproglige indhold i forskellig sammenhæng. 
Samtidig kan man give barnet nogle eksplicitte 
læringsstrategier, der gør læringsmålet med ak-
tiviteten klart for barnet. i eksemplet fra før med 
vulkantemaet kunne det være, at drengene selv 
er med til at udvælge fokusordene, når de plan-
lægger forløbet sammen med pædagogen. Dren-
gene og pædagogen læser bøger om emnet og 
taler om de ord, de møder, som de ikke kender. 
På den baggrund vælger de i fællesskab de ord, 
de synes er vigtige at kunne. Pædagogen er gen-
nem hele forløbet opmærksom på fokusordene 
og sikrer, at børnene møder ordene i forskellige 
sammenhænge. i nogle tilfælde kan pædago-
gen gøre drengene opmærksomme på, at her 
bruges et af fokusordene.

refLeKSIonSSpørgSmåL 

SPRoG oG FAGLiGhED

•	 hvordan bruger i systematisk de 
understøttende sprogstrategier i jeres 
samtaler med børnene i hverdagen?

•	 hvordan indgår dialogisk læsning og 
tematisk sprogarbejde i jeres arbejde 
med temaet sprog i de pædagogiske 
læreplaner?

•	 har i kompetencer og redskaber til 
at anvende de tre indsatser i jeres 
praksis?

•	 har i de kompetencer og redskaber, 
i har brug for til at dokumentere og 
evaluere børnenes sproglige udbytte 
af jeres aktiviteter?

•	 hvilke strategier har i for differentie-
ring af de sprogstimulerende aktivi-
teter, der imødekommer de tospro-
gede børns forskellige behov?

SprogpaKKen

sproGpAkken er et efteruddannelsesprogram med 
fokus på at styrke børns sprog. i 2011 og 2012 blev 
Sprogpakken tilbudt til alle danske kommuner. 
7000 pædagoger har gennemgået efteruddannel-
sesforløbet i at styrke børns sprog i dagtilbud og i 
familien. 

Viden og materiale fra sprogpakken, som mange 
dagtilbud allerede kender, kan med fordel integre-
res i Styrk Sproget-indsatserne for tosprogede børn. 
Se www.sprogpakken.dk
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dAGtilbUd af høj kvalitet understøtter børns læ-
ring herunder deres sprogtilegnelse, kognitive 
kompetencer og deres selvværd. Dagtilbudsle-
derens primære rolle i dagligdagen er at udvikle 
dagtilbuddets kvalitet, så alle børn lærer så me-
get, som de kan. To vigtige ledelsesværktøjer er 
at sætte strategiske mål, som viser retning for 
kvalitetsudviklingen af den pædagogiske praksis 
samt at sikre, at der sættes ambitiøse læringsmål 
for børnene i arbejdet med de pædagogiske læ-
replaner. 

Pædagogisk ledelse af høj kvalitet
Forskningen i, hvad der kendetegner pædagogisk 
ledelse af høj kvalitet, peger på særligt fire områ-
der, der virker3:
•	 ledelse, som viser retning og sætter ambitiøse 

og klare mål for børnenes trivsel og læring
•	 ledelse, der involverer sig i planlægning, or-

ganisering og evaluering af den pædagogiske 
praksis

•	 ledelse, der sikrer fagligt dygtige pædagoger 
•	 ledelse, der fremmer en faglig kultur. Det kan 

fx være ved at understøtte samarbejde og 
sparring om børnenes trivsel og læring blandt 
medarbejderne

Organisering og struktur er vigtig
organiseringen og strukturen i jeres dagtilbud 
har stor betydning for kvaliteten af det sproglige 
læringsmiljø. Børn lærer fx bedre i mindre grup-
per sammen med erfarne pædagoger. Det giver 
børn og voksne mulighed for nærværende samta-
ler, hvor kommunikationen er præget af følelses-
mæssig nærhed, åbenhed og en grundlæggende 
respekt for børnene.

3    Sheridan, Pramling&Samuelson 2010; hattie 2009; Melhuish 
2008; nielsen& nygaard 2009

det ved vi virker:
ledelse og organisering

refLeKSIonSSpørgSmåL 

LEDELSE oG  
oRGAniSERinG

•	 hvilke sproglige læringsmål har i 
opstillet for jeres tosprogede børn, 
og hvordan tager de afsæt i børnenes 
dansksproglige læringsforudsætnin-
ger? 

•	 hvordan sikrer i som ledelse, at der 
følges systematisk op på udvikling 
mod disse læringsmål? 

•	 hvad gør i allerede for at give med-
arbejderne sprogpædagogisk og 
didaktisk inspiration – og hvad kunne i 
gøre bedre? 

•	 hvordan tilgodeser jeres struktur og 
organisering i dagtilbuddet et sprog-
ligt læringsmiljø af høj kvalitet for jeres 
tosprogede børn?

•	 hvordan bruger i ressourcepersoner 
– fx sprogvejleder og sprogpædagog? 
hvordan indgår de i praksis og kunne 
ressourcepersonernes viden udnyttes 
bedre? 

fra LærepLan tIL praKSIS

det er en vigtig ledelsesmæssig opgave at sikre, 
at de sproglige mål for børns læring, som opstilles 
i forbindelse med arbejdet med de pædagogiske 
læreplaner, kan omsættes i den daglige praksis2. 
Den sprogpædagogiske praksis skal med andre 
ord afspejle intentionerne i de pædagogiske lære-
planer. Alle dagtilbud skal arbejde med læringsmål 
for læreplanstemaet sprog. Valg af læringsmål 
skal også tage udgangspunkt i tosprogede børns 
dansksproglige læringsforudsætninger, og der skal 
være en tydelig sammenhæng mellem lærepla-
nens mål og den måde, den sprogpædagogiske 
praksis tilrettelægges. 

2  Sheridan et al., 2010
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iFølGe dagtilbudsloven skal dagtilbud i samar-
bejde med forældrene give børn omsorg og un-
derstøtte det enkelte barns alsidige udvikling og 
selvværd samt bidrage til, at børn får en god og 
tryg opvækst. Forskning viser, at forældreinddra-
gelse, forældrenes forventninger til dagtilbuddet 
samt en ligeværdig dialog mellem det pædago-
giske personale og forældrene har betydning for 
barnets læring.

Tal om forventninger
En del tosprogede forældre har ikke erfaringer 
med hverdagen i et dagtilbud. Det er derfor en 
god ide at invitere forældre til et opstartsmøde, 
hvor det pædagogiske personale fortæller om, 
hvordan man arbejder med børnene, og hvilke 
forventninger dagtilbuddet har til samarbejdet 
med forældrene. På samme måde kan forældrene 
fortælle, hvilke forventninger de har til det pæda-
gogiske personale og dagtilbuddet.

i dialogen med tosprogede forældre er det vigtigt, 
at det pædagogiske personale ser forældrene som 
en ressource både som forældre og i forhold til 
de forskellige aktiviteter i dagtilbuddet, hvor man 
forventer, at forældrene bidrager4. For at styrke 
den ligeværdige dialog med forældrene, kan der 
med fordel inddrages en tolk i samtalerne. Det er 
vigtigt, at forældrene spørges inden, så de er med 
til at vurdere behovet for tolkebistand. Ligeledes 
kan skriftligt materiale fra dagtilbuddet oversættes 
til relevante sprog, hvis der er behov for det i for-
ældregruppen.

Forældrene skal være med
i de dagtilbud, som inddrager forældrene aktivt, 
er børnenes intellektuelle udvikling bedre end i 
de dagtilbud, som kun inddrager forældrene lidt. 
Som dagtilbud kan i fx inddrage forældrene ved at 
fortælle om, hvordan barnet bliver stimuleret gen-
nem leg, læsning af bøger og hverdagssamtaler. 
Det kan give forældrene en forståelse af, hvordan 
i i fællesskab kan skabe sammenhæng mellem 
hjemmet og dagtilbuddet ved at inspirere foræl-
drene til at understøtte barnets læring i familien5. 

Forældrenes forventninger har betydning
Forældrenes ambitioner og forventninger til bar-
nets læring og aktivitet i dagtilbuddet har også 
betydning for barnets udvikling og læring. Posi-
tive forventninger fra forældrene har faktisk ofte 
stærkere effekt på læring og udvikling end mange 
andre væsentlige faktorer i børns liv som fx skils-
misse eller forældrenes uddannelsesniveau og 
indkomst. Det ved vi fra forskning i læringseffek-
tive dagtilbud til børn i aldersgruppen tre til elleve 
år6.

Ligeværdigt samarbejde
når i som dagtilbud vil skabe et konstruktivt og 
ligeværdigt samarbejde mellem forældre og det 
pædagogiske personale, forudsætter det, at for-
ældrene føler sig behandlet som ligeværdige 
sparringspartnere i forhold til barnet. Det er der-
for vigtigt, at det pædagogiske personale inviterer 
forældrene til en dialog, hvor begge parter infor-
merer hinanden om barnets trivsel og udvikling, 
og hvor forældrene bliver inddraget i de beslut-
ninger, der vedrører barnet7. 

4  nordahl, 2008
5  Desforges, 2003; Melhuish, 2008; Calmar og Jacobsen, 2012
6  hattie, 2009; Melhuish, 2008
7   nordahl, 2008; Palludan, 2010; Røn Larsen, 2005

refLeKSIonSSpørgSmåL 

FoRæLDRESAMARBEJDE

•	 hvordan kan i opstille mål og rammer 
for samarbejdet med alle forældre? 
hvad skal der til for at realisere disse 
mål og planer?

•	 hvad kan i som pædagogisk persona-
le gøre for, at understøtte den gode 
dialog med tosprogede forældre?

•	 hvilke kompetencer og redskaber har 
i brug for i forhold til at inddrage og 
engagere forældrene i deres børns 
læring?

•	 hvad gør i for, at tosprogede forældre 
deltager aktivt i dagtilbuddet?

•	 hvordan kan i give forældrene red-
skaber, så de kan understøtte barnets 
læring i hjemmet?

det ved vi virker:
Forældresamarbejde
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trivsel, udvikling og læring er hinandens forud-
sætninger. Det pædagogiske arbejde med at skabe 
trivsel og udvikling for børnene skal tilrettelægges 
med udgangspunkt i børnenes forudsætninger, 
kompetencer og behov. 

Ekstra opmærksomhed på tosprogede børn
Ekstra opmærksomhed er særligt centralt i forhold 
til tosprogede børn, som i en periode kan mang-

le sproglige forudsætninger for at kunne deltage 
aktivt i fællesskabet. Derfor skal det pædagogiske 
personale være lydhøre og opmærksomme på to-
sprogede børn, som endnu ikke forstår og beher-
sker dansk. Det er en god idé at tilknytte en primær-
pædagog til barnet i den første tid, indtil barnet er 
tryg ved hverdagen og det pædagogiske personale.

Skab genkendelighed og styrk relationer
hvis barnet ikke forstår og behersker dansk, er det 
vigtigt at finde anderledes måder at kommunikere 
med barnet. Det pædagogiske personale skal have 
fokus på tegn hos barnet, der viser, at barnet har 
brug for voksnes hjælp og omsorg. En vis forud-
sigelighed og genkendelighed er en forudsætning 
for en god ramme om den første tid i dagtilbuddet. 
når barnet ved, hvad der forventes af det i forskel-
lige sammenhænge som fx til samling, når man 
skal vaske hænder, spise madpakker osv., kan det 
skabe tryghed og dermed frigøre energi til at lege 
og lære. De voksne skal hjælpe børnene med at 
skabe relationer til andre børn og voksne, så de kan 
udvikle sig til aktive, selvmotiverende, nysgerrige 
børn, som naturligt tør henvende sig til andre8.

8  Poulsen, 2002
9  højholt, 2011
10 Madsen, 2009

refLeKSIonSSpørgSmåL 

TRiVSEL oG UDViKLinG

•	 hvilke mål og planer kan i opstille for 
at give tosprogede børn den bedste 
start i jeres dagtilbud?

•	 hvad kan i som pædagogisk persona-
le gøre for, at tosprogede børn føler 
sig trygge i dagtilbuddet?

•	 hvilke kompetencer og redskaber 
kan i bruge, når i vil følge børnenes 
alsidige personlige udvikling syste-
matisk?

•	 hvilke kompetencer og redskaber 
har i brug for i forhold til at skabe 
læringsmiljøer, som alle børn kan 
profitere af uanset deres forudsæt-
ninger?

•	 hvad kan i gøre for, at tosprogede 
børn er aktive deltagere i fællesska-
bet?

det ved vi virker:
Trivsel og alsidig udvikling

børn trIVeS, når de er med

dAGtilbUd skal bidrage til at sikre trivsel, udvik-
ling og læring for børn og unge. Det er vigtigt for 
børns trivsel, udvikling og læring, at de er aktive 
deltagere i fællesskabet. Børn er optaget af at høre 
til, at have venner og at deltage. hvis børnene ikke 
føler sig som aktive og betydningsfulde deltagere, 
har de ikke overskud til at deltage i udviklings- og 
læringsprocesserne. Så vil de i stedet være optaget 
af, hvordan de kan komme til at være med9. Derfor 
skal i som dagtilbud have fokus på udvikling og 
læring gennem alle børns aktive deltagelse. Derud-
over skal den pædagogiske praksis tilrettelægges, 
så alle børn bliver inddraget i læreprocesserne som 
aktører med reelt lige muligheder – selvom de har 
forskellige udgangspunkter10.
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•	 børns robusthed og forandringsparathed er 
ikke en konstant given størrelse, men kan vari-
ere fra situation til situation. Et barn kan fx være 
meget robust og forandringsparat, når der er 
pædagogisk tilrettelagte aktiviteter i dagtilbud-
det, men reagerer modsat, når der er børnesty-
rede aktiviteter

•	 dagtilbud og skoler kan gennem både aktivite-
ter og organisering understøtte, at børn udvik-
ler robusthed og forandringsparathed

•	 når dagtilbud og skoler samarbejder, kan de 
skabe en større eller mindre grad af pædago-
gisk kontinuitet og dermed understøtte børne-
nes overgang til det nye

•	 et barn udvikler ikke kun robusthed og foran-
dringsparathed i dagtilbuddet eller i skolen. Det 
er en proces, der foregår i hele barnets daglig-
dag. Derfor er dialogen og samarbejdet med 
forældrene en vigtig faktor

Kapitel 1  ⁄  Viden   Overgange og sammenhæng

børn hAr ret til gode og trygge overgange fx 
mellem dagpleje eller vuggestue og børnehave, 
og igen når de skal forlade børnehaven og begyn-
de et nyt liv i skole og fritidstilbud. Både dagtilbud-
det, skolen og fritidstilbuddet har ansvar for at 

skabe sammenhæng og tryghed i børnenes over-
gange. Det bliver understreget i både dagtilbuds-
loven og folkeskoleloven. Mange kommuner har 
derfor procedurer og aftalte rammer for overgan-
gene. Ligeledes har mange dagtilbud, fritidstilbud 
og skoler også udarbejdet procedurer og rammer 
for det lokale samarbejde. Det er en god ide at 
overveje, om jeres procedurer og rammer tilgode-
ser tosprogede børn og deres forældre i overgan-
gene. Et særligt fokus kan være tosprogede børns 
sproglige udvikling. her kan et godt samarbejde 
mellem dagtilbud, fritidstilbud og indskoling sikre 
kontinuitet i det sproglige arbejde med børnene.

Robust og forandringsparat
Som inspiration til netop dette arbejde har ma-
terialet Farvel til dagtilbud og goddag til skolen11 
udviklet begreberne: robusthed og forandringspa-
rathed. Materialet bygger på en række indsigter fra 
forskningen om, hvad vi ved om børns overgang 
fra dagtilbud til skole:

•	 robusthed og forandringsparathed er afgø-
rende kompetencer, når et barn skal håndtere 
overgangen fra dagtilbud til skole. 

refLeKSIonSSpørgSmåL

oVERGAnGE

•	 hvordan skaber i som pædagogisk 
personale en god overgang for to-
sprogede børn og forældre?

•	 hvordan kan i som pædagogisk 
personale medvirke til at skabe 
sammenhæng i tosprogede børns 
institutionsliv?

•	 hvad kan i som pædagogisk perso-
nale gøre for at sikre, at sprogind-
satserne for de tosprogede børn 
videreføres i overgangene mellem 
dagtilbud, fritidstilbud og skole?

•	 hvordan følger i som pædagogisk 
personale op på tosprogede børn og 
deres forældres oplevelse af over-
gangen mellem dagtilbud og skole?

det ved vi virker: 
overgange og sammenhæng

det SIger LoVen om gode oVergange

i Folkeskolelovens §11 står der, at undervisnin-
gen i børnehaveklassen skal skabe sammenhæng 
både mellem børnenes overgang fra hjem og 
dagtilbud til skolen og mellem børnehaveklasse, 
de efterfølgende klassetrin og fritidstilbuddet. Det 
står i Fælles Mål – Faghæfte 25 – Børnehaveklas-
sen. Ligeledes står der i dagtilbudsloven, at det 
enkelte dagtilbud skal sætte fokus på og arbejde 
med børns læring og udvikling. i bemærkningerne 
til loven hedder det også, at arbejdet med læring 
skal bidrage til at sikre en harmonisk overgang til 
fritidsliv og skole. 

11  Udgivet af Kommuners Landsforening, Undervisningsministeriet, 
Socialministeriet og Finansministeriet, 2010
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år i har den fornødne viden om, hvordan i kan ud-
vikle og styrke tosprogede børns sproglige kom-
petencer, kan i gå i gang med at skabe den foran-
dring, i ønsker i jeres dagtilbud. De næste afsnit i 
guiden kan hjælpe jer med at skabe systematik i 
jeres arbejde med at styrke sproget. 

Her er jeres forandringsteori
Forandringsteorien, som præsenteres på side 24, 
gør sammenhængen mellem mål og middel ty-
delig. På den måde kan i sætte de indsatser og 
aktiviteter i gang, som virker i forhold til at nå je-
res mål om at udvikle og styrke tosprogede børns 
sproglige kompetencer. 

når i følger forandringsteorien, får i overblik over 
jeres udfordringer. På den baggrund kan i priori-
tere de forandringer, i vil skabe først. Forandrings-
teorien kan fungere som en plan for jeres foran-
dringsproces. Den er et godt udgangspunkt for 
at give alle medarbejdere i jeres dagtilbud både 
kendskab og ejerskab til forandringen. Foran-
dringsteorien kan også bruges som grundlag, når i 
løbende vurderer og evaluerer på den forandring, 
i er i gang med. 

Først og fremmest guider forandringsteorien jer til 
at opsætte tydelige mål for, hvad i gerne vil opnå 
i forhold til jeres tosprogede børn og udviklingen 
af deres sproglige kompetencer. Den hjælper jer 
med at prioritere hvilke indsatser og aktiviteter, i 
skal sætte i gang for at nå de ønskede mål.

Sådan skaber i den  
ønskede forandring  
– og styrker sproget

Forandringsteorien kan med andre ord hjælpe jer 
med, at:
•	 fastsætte klare og målbare mål for den foran-

dring, i ønsker
•	 skabe sammenhæng og overblik mellem jeres 

indsatser og de resultater, i ønsker
•	 være grundlaget for jeres systematiske vurde-

ring og evaluering
•	 skabe fælles forståelse og opbakning til foran-

dringsprocessen

N

22

•• Tip !

når i skAl igennem en forandringsproces, er det 
vigtigt at udfordre jeres egen praksis. Det gælder 
både i planlægningsfasen og løbende i processen. Et 
eksempel på dette er, at i afprøver nye metoder, som 
vi ved virker fra forskningen. Et andet eksempel er, at 
i bruger kollegial observation og sparring i forhold til 
jeres egen praksis. 
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•	 den langsigtede virkning. i denne boks skal 
den langsigtede virkning, at 95 procent af en 
ungdomsårgang gennemfører en ungdomsud-
dannelse, fremgå.

•	 kommunale mål. i denne boks fremgår de 
kommunale mål fra Styrk Sproget-aftalen.

•	 udfordringer. i denne boks skal det fremgå, 
hvilke udfordringer i har i forhold til at nå de 
kommunale mål.

•	 tegn. i denne boks skal det fremgå, hvilke tegn i 
skal se flere af hos jeres tosprogede børn, for at 
nå de kommunale mål.

•	 delmål. i denne boks skal delmålene for de 
forandringer, i skal igangsætte, fremgå. 

•	 aktiviteter. i boksen skal det fremgå, hvilke 
aktiviteter i vil igangsætte for at nå de ønskede 
delmål, tegn og mål.

Forandringsteorien

når forandringsteorien skal udarbejdes, starter 
i med at afdække jeres udfordringer i forhold de 
kommunale mål. herefter arbejder i jer baglæns 
igennem modellen. her er et kort overblik over de 
forskellige elementer i modellen. Alt bliver uddy-
bet i de følgende afsnit.
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refLeKSIonSSpørgSmåL

JERES ARBEJDE MED  
FoRAnDRinG

•	 hvordan er barnets udvikling og 
læring i fokus? 

•	 hvordan er det sandsynligt, at de 
indsatser og forandringer, i sætter i 
gang, får den ønskede effekt? 

•	 hvad gør i, hvis de ønskede ’tegn’ ikke 
viser sig undervejs? 

•	 hvornår og hvordan vil i vurdere om 
indsatserne virker? og hvem er tov-
holder for indsatserne? 
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Før i kAn gå i gang med at skabe den forandring, 
i ønsker i jeres dagtilbud i arbejdet med jeres to-
sprogede børn, er det vigtigt at analysere, hvor i 
står lige nu. i skal med andre ord lave et lille stykke 
gravearbejde. Som baggrund for jeres analyse skal 
i beskrive, hvilke udfordringer i ser som de vigtig-
ste at få arbejdet med, når i skal styrke sproget. Lav 
fx en brainstorm på det i arbejdsgruppen. Det kan 
være overvældende at beskrive alle de udfordrin-
ger, i oplever i hverdagen, men øvelsen er god, 
når i fagligt skal vælge, hvad der er vigtigst at for-
andre først. For i kan ikke forandre alt på en gang. 

når i har beskrevet jeres udfordringer, kategorise-
rer i dem, så de følger de fem indsatsområder
•	 sprog og faglighed
•	 ledelse og organisering
•	 forældresamarbejde
•	 trivsel og alsidig udvikling
•	 overgang til fritidstilbud og skole

herefter vælger i det indsatsområde, der tegner 
sig som det vigtigste at arbejde fokuseret og mål-
rettet med. Det vil sige, at i vælger indsatsområder 
med udgangspunkt i jeres egne udfordringer og 
som sikrer, at i når de kommunale mål.

analyse – hvad er jeres 
udgangspunkt?

Før i Går i gang med at arbejde med forandrings-
teorien, skal i udpege en tovholder og nedsætte 
en arbejdsgruppe. Tovholderen skal være ansvar-
lig for, at jeres forandring sker. Det kan typisk være 
en person fra ledelsen eller en ansvarlig sprog-
pædagog. Arbejdsgruppen skal i samarbejde med 
tovholderen udarbejde forandringsteorien og ef-
terfølgende føre den ud i livet. Forandringsteorien 
giver et klart billede af, hvor i gerne vil bevæge jer 
hen. i kan bruge modellen, når i skal formidle til 
den øvrige personalegruppe. På den måde kan 
forandringsteorien medvirke til, at hele persona-
legruppen tager ansvar for, at forandringen sker i 
praksis.

Brug forandringsteorien til at evaluere undervejs
i kan også anvende forandringsteorien til løbende 
at vurdere og evaluere jeres arbejde. Fordi for-
andringsteorien i forvejen gør det klart, hvilken 
forandring i ønsker, og hvordan i gør det til vir-
kelighed, bliver grundlaget for jeres evaluering og 
vurdering undervejs i processen også mere tyde-
lig. Fx har i allerede beskrevet en række tegn, da i 
formulerede forandringen, som i kan kigge efter 
undervejs. Det er vigtigt, at i fastlægger hvordan 
og hvor ofte, i vil følge op på udviklingen, samt 
hvem der har ansvaret for, at det sker.

i har som dagtilbud mulighed for at arbejde med 
udvalgte indsatsområder i jeres forandringsteori 
og vælge det, der er relevant for jer. Forandrings-
teorien kan udfyldes på ny hvert år – med nye ind-
satsområder, mål og aktiviteter.

udpeg tovholder og arbejdsgruppe
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dette AFsnit er en introduktion til de enkelte dele 
og begreber i forandringsteorien, som bliver gen-
nemgået et for et. hvad er fx et tegn, en aktivitet 
og et delmål? i får også et eksempel på, hvordan 
man kan udfylde en forandringsteori.

Langsigtet virkning
Den langsigtede virkning af jeres forandring er 
givet på forhånd, fordi alle kommuner, der sam-
arbejder med Tosprogs-Taskforcen, arbejder hen 
mod samme langsigtede virkning. Den er formu-
leret med udgangspunkt i de overordnede natio-
nale målsætninger på området, som er:
•	 at løfte fagligheden for tosprogede børn og 

unge, så de bliver i stand til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse (95 pct. målsætningen)

•	 at mindske betydningen af social baggrund, så 
forskellen mellem et- og tosprogede børn og 
unges faglige resultater mindskes

•	 at styrke tilliden til dagtilbud, fritidsordninger og 
skole gennem professionel viden og kunnen

Mål i Styrk Sproget-aftalen
Det er med udgangspunkt i disse langsigtede virk-
ninger, at jeres kommune har formuleret de over-
ordnede kommunale mål i Styrk Sproget-aftalen. 
når kommunen har formuleret de fælles mål i 
Styrk Sproget-aftalen på kommunalt niveau, skal i 
i jeres dagtilbud finde ud af, hvordan i kan bidrage 
til at nå disse kommunale mål.

Tegn – umiddelbare resultater hos barnet
Begrebet tegn dækker over de umiddelbare resul-
tater, der viser sig som tegn blandt jeres tospro-
gede børn i dagtilbuddet, når deres sprog styrkes. 

Det kan fx være, at børnene kommunikerer mere 
aktivt og selvstændigt, at børnene øger deres ord-
forråd, at børnene tør give udtryk for, hvad der er 
svært at forstå, og at børnene indgår aktivt i le-
gerelationer med andre børn og voksne. Alt sam-
men kan være umiddelbare resultater af jeres ind-
sats på at styrke sproget.

Delmål – hos det pædagogiske personale
når i har formuleret de tegn og resultater, i ønsker 
og forventer at se hos børnene, er det vigtigt at 
se på, hvad i skal ændre hos jer, så i kan komme 
derhen. Er der fx brug for nye rutiner og metoder 
i jeres pædagogiske praksis? og hvilke? Et eksem-
pel på et delmål kunne være, at det pædagogi-
ske personale har viden og kunnen til at vurdere 
børnenes dansksproglige kompetencer. Eller at 
det pædagogiske personale har viden og kompe-
tencer til at udvikle sprogmiljøer af høj kvalitet. At 
fastlægge delmål er en forudsætning for, at i kan 
opnå de resultater, i ønsker.

Aktiviteter
Det sidste led, i skal arbejde med, er at finde frem 
til den eller de aktiviteter, som bedst kan bidrage til 
at opnå de tegn og delmål, som i gerne vil arbejde 
henimod. Det kan fx være, at de sprogansvarlige 
pædagoger kan uddannes i at sprogvurdere to-
sprogede børn og derefter begynde at bruge re-
sultaterne af sprogvurderingerne, når i skal plan-
lægge jeres sprogpædagogiske praksis.

Målsætning – hvor vil i gerne nå hen?
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litative) som kan give jer viden om projektets virk-
ning samt få et overblik over, hvornår det giver 
mening at evaluere aktiviteterne, kan det være en 
fordel at tage en drøftelse i arbejdsgruppen. Lad 
jer eventuelt inspirere af nedenstående refleksi-
onsspørgsmål:
•	 hvordan ved vi, om vi har nået vores tegn, 

delmål og mål? hvilke indikatorer og data kan 
fortælle noget herom, og hvornår kan vi for-
vente at se disse?

•	 hvad vil være anderledes for børnene? hvilken 
forskel vil vores projekt føre til? 

•	 hvordan skal aktiviteterne evalueres i hverda-
gen hos den enkelte pædagog? hvordan og 
hvornår evalueres samtlige aktiviteter? 

Det er vigtigt, at de data der udvælges er målbare, 
specifikke og observerbare. Det kan eksempelvis 
være fra sprogvurderinger og forskellige typer af 
surveys. På taskforcens hjemmeside findes et ka-
talog over måleredskaber, som i kan lade jer in-
spirere af. 
På baggrund af dette udarbejdes der i arbejds-
gruppen en plan for evalueringen, som skrives i 
milepælsplanen. 

VIgtIge begreber 

baseline: inden i sætter aktiviteterne i gang, er 
det en god idé at lave en såkaldt baselinemåling, 
der beskriver status ud fra de data, i har valgt at 
anvende i evalueringen. Baselinemålingen er jeres 
startstatus, og den gør det nemmere for jer at 
måle på de forandringer, i sætter i gang. 
midtvejsevalueringer: Det er en fordel at lave en 
samlet evaluering af indsatserne efter henholdsvis 
første og andet år af projektperioden. På baggrund 
af denne vurdering beslutter i, om der er behov for 
justeringer og ændringer i delmål og aktiviteter for 
at nå de ønskede tegn hos børnene.
afsluttende evaluering: Ved udgangen af det 
tredje og sidste år foretages en endelig evaluering 
af aktiviteterne. hvad skal der gøres anderledes 
ved fremtidige forandringsprojekter, hvad vil i føre 
med videre? 

soM dAGtilbUd er i ikke alene om at arbejde med 
at styrke sproget hos tosprogede børn og unge. 
i jeres kommune er der heldigvis mange aktører, 
som arbejder for det samme. Måske kan i blive 
endnu bedre til at arbejde sammen på tværs og 
skabe helhed og sammenhæng.

Modellen på side 33 viser, hvilke samarbejdspart-
nere i jeres kommune i fx kan samarbejde med. 
Måske samarbejder i allerede, eller måske giver 
modellen jer nye ideer til at indgå samarbejder. 
Det er vigtigt, at alle ved, hvordan de kan bidrage 
til arbejdet med at styrke sproget. 

Aktørmodel
På www.tosprogstaskforce.dk kan i finde en række 
beskrivelser målrettet de forskellige aktører i spro-
garbejdet – fra sprogpædagogen i det enkelte 
dagtilbud til den kommunale koordinator. her kan 
i blandt andet læse Tosprogs-Taskforcens forslag 
til, hvilket ansvar og hvilke opgaver de forskellige 
professionelle kan have. 

Implementering af jeres forandringsteori
når i har jeres færdige forandringsteori, begynder 
arbejdet med at implementere de forandringer, i 
har besluttet jer for. At implementere nye metoder 
og rutiner tager tid, og det er derfor en forudsæt-
ning at både ledelsen og arbejdsgruppen fasthol-
der fokus på aktiviteter, delmål, tegn og mål og lø-

bende kommunikerer og evaluerer aktiviteternes 
progression mod de ønskede mål. 

Planlæg projektet og udpeg ansvarlige
når i har overblikket over delmål og aktiviteter 
skal i planlægge, hvornår aktiviteterne skal sæt-
tes i gang og, hvem der skal have ansvaret for de 
enkelte aktiviteter. Desuden skal det planlægges, 
hvornår der skal afholdes møder og hvornår på 
året, aktiviteterne skal evalueres og eventuelt re-
videres. 
På vores hjemmeside www.tosprogstaskforce.dk 
ligger der en skabelon til en milepælsplan, som 
med fordel kan anvendes til at få dette overblik, 
og til at holde styr på om projektet skrider frem 
som ønsket undervejs. En sådan milepælsplan gør 
det ligeledes muligt for dagtilbuddets øvrige med-
arbejdere at få overblik over forandringsprojektet. 

En plan for den løbende evaluering
Forandringsteorien kan som tidligere beskrevet 
også danne udgangspunkt for planlægningen af 
den løbende evaluering. Derudover kan det være 
en fordel at udpege en eller flere, der er ansvarlig 
for at indsamle data, og som sikrer den løbende 
analyse af disse til brug i evalueringen. Dette kan 
enten være en person, som udpeges til at være 
ansvarlig for evalueringen af samtlige aktiviteter, 
eller den ansvarlige for de enkelte aktiviteter. 
For at finde frem til de data (kvantitative eller kva-

Styrk sproget sammen
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Kommunikation og inddragelse
når i har udarbejdet jeres forandringsteori, er et 
centralt trin i implementeringen at alle dagtil-
buddets parter kender til jeres forandringsteori, 
herunder dagtilbuddets personale, bestyrelse, 
kommunen, forældrene og den øvrige omver-
den. Kommunikation er derfor centralt, ikke kun i 
begyndelsen, men løbende i projektperioden. På 
den måde sikres gennemsigtighed og respekt for 
dagtilbuddets virke. 

Forankring
En del af implementeringsarbejdet omfatter en 
strategi for, hvordan de mest succesfulde foran-
dringer bliver en integreret del af hverdagen. ne-
denstående spørgsmål kan danne udgangspunkt 
for de beslutninger, skolen skal tage i forhold til at 
sikre et vedvarende fokus på at styrke tosprogede 
børn og unges læring. 
•	 hvordan kan i fastholde fokus på indsatsen for 

tosprogede børn og unge? 
•	 hvad kan ledelsen gøre? 

- faste punkter for dette på dagsordener til mø-
der i kommunen og i dagtilbuddene – nævn i 
givet fald, på hvilke møder og hvor ofte punktet 
skal behandles 
- opfølgning på årsplaner 
- observere den pædagogiske praksis og give 
faglig sparring

•	 hvad kan den enkelte pædagog og det enkelte 
team gøre?

•	 hvordan vil i arbejde videre med faglige mål for 
tosprogede børn? 

•	 hvordan vil i fremadrettet følge sprogtilegnel-
sen blandt de tosprogede børn? 

•	 hvilke faste procedurer for drøftelse af tospro-
gede børn og unges faglighed vil i have?

IdéKataLog tIL 
KommUnIKatIonSformer

•	 lav et kick-off arrangement for dagtilbuddets 
aktører

•	 hav projektets status og progression som punkt 
på samtlige møder for dagtilbuddets ansatte

•	 hæng forandringsteorien op i personalestuen

•	 marker fremgang og succes ved en fejring, det 
bibeholder fokus og motivation

•	  andre •	 skole og SFo

•	 forældre

DAgTILbUD
børn

KOMMUne 
ADMInISTrATIOn

•	 direktør  
(forvaltningschef)

•	 børne- og  
kultur chef

•	 dagtilbudschef

pOLITISK

•	 byråd/ kommunalbe-
styrelse

•	 institutions- og 
skole-udvalg

•	 forældrebestyrelse

•	 områdeleder
•	 pædagogisk ledelse
•	 pædagogisk leder

•	 pædagoger
•	 sprogansvarlige
•	 medhjælpere
•	 andre ressource  -

pædagoger

•	 tosprogskonsulent
•	 andre konsulenter

AKTørMODeLLen
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Kort om Tosprogs-Taskforcen

i tosproGs-tAskForcen arbejder vi for at styrke tosprogede børn og 
unges faglighed i dagtilbud, fritidstilbud og skole, så de får lettere ved 
at gennemføre en ungdomsuddannelse. Tosprogs-Taskforcen tilbyder 
rådgivning til kommunernes forvaltninger og institutioner gennem den 
landsdækkende indsats Styrk Sproget, der er et tilbud rettet mod alle 
landets kommuner. Vi har også en række målrettede indsatser, der hen-
vender sig til kommuner, der har institutioner med en høj andel tospro-
gede børn og unge. Som led i de målrettede indsatser har Tosprogs-
Taskforcen et treårigt forpligtende samarbejde med tyve kommuner 
fordelt i hele landet, ligesom vi gennemfører rådgivning i forbindelse 
med Udviklingsprogrammet for styrkelse af tosprogede elevers faglig-
hed.

Tosprogs-Taskforcen indsamler, udvikler og spreder viden om tospro-
gede børn og unges læring og trivsel samt videreformidler gode erfarin-
ger, redskaber og metoder, der kan medvirke til at give tosprogede børn 
og unge succes.

www.tosprogstaskforce.dk
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