
Velkommen til 
2. Fællesmøde  

i Projekt ”Sikker Start i Dagtilbud”  
SSiD  

 
- Ernæring, sprogudvikling og samarbejde i den 

tidlige indsats overfor nydanske småbørn i 
udsatte familier  

  

Hvor er vi på vej hen? 
 

Onsdag den 21. aug. 2013  



Dagens program: 

14:30: Velkomst og en lille øvelse 
 

14:55: ”Hvor lang er vi nået og hvor er vi på vej hen?” 
 

15:05: Tolkevejledning, Kulturkufferter, ”Hej med dig” 
 

15:35: Pause 
 

15:50: Oplæg om at tilegne sprog, også når børn skal lære flere 
 

16:55: Farvel og tak for i dag! :) 
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En lille øvelse med Heidi :) 
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Projektets formål: 
- for familierne 

 

At give udsatte familier med småbørn, med 
anden etniske baggrund end dansk, i 
dagplejen og (5) udvalgte integrerede 

institutioner, redskaber og metoder til at 
støtte deres børns sundhed og ernæring, 

trivsel og sproglige udvikling 
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Projektets formål: 
- for de fagprofessionelle (det er os :)) 

 

Kvalificering og koordinering af det professionelle 
samarbejde omkring udsatte familier med anden 

etniske baggrund end dansk.  
De fagprofessionelles opbygning af fælles viden 

om, hvorledes disse helt små børn og deres 
familier udviser signaler for mistrivsel og får fokus 

på den tidlige indsats overfor disse familier 
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Hvor er vi og hvor er vi på vej hen? 
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aug. - dec. ’13 
 

jan. - juni ’14 
  

”Hej med dig” og Kulturkufferterne 
kommer ”på gaden” 
Alle øver Marte Meo principperne, filmer 
og bliver klogere på eget praksis 
Temaeftermiddag den 7. nov. kl. 13-15:30 
omkring rettigheder og pligter i Sprogskole- 
og Jobcenterregiet  
Sidemandsoplæring  (tidlig sprogindsats 
med NBC) i dagplejehjem og vuggestuer  
Feedback af opstartsmøder i vuggestuer 
af SundsTj. ud fra Marte Meo principperne 
Familierne interviews efter, at de har 
været i projektet mindst et ½ år 
Fokusgruppeinterviews af de 
fagprofessionelle  

 
Opfølgning på Marte Meo forløbet den 
9. jan. (Hold 1) & den 10. jan. (Hold 2) 
begge dage kl.  9-15 på biblioteket  - stor sal 

 Vuggestuer afholder temaformiddage 
eller eftermiddage for familierne ift. tidlig 
sprogindsats , samt kost og ernæring 
Alle fortsætter arbejdet med at øve 
Marte Meo, filme og justere eget praksis, 
fremme den tidlige indsats - sproget, 
ernæring og trivsel hos de deltagende 
familier (hjælp til selvhjælp) gennem 
vejledning af  forældrene og ved at 
systematisere læring for børnene  

 Husk at gøre brug af hinandens faglige indgangsvinkeller, når 
det er svært  ”at knække koden”  til den gode relation! :) 



Tolkevejledningen med Ulla  

 

• Vejledning til brug af tolk i Sundhedstjenesten 

• Hvad er en tolk?  

• Hvilken opgave har en tolk? 

• Under samtalen… 

• Bestilling af tolk – hvordan? 
 

 

 

Frit efter (Kilde: Hamerik, Nina (2003) tolkning og tolkeetik i fokusnr. 2, 2003) 
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Kulturkufferter med Pia  
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Sprogpakken for de 0-3årige med Bonny 
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15 minutters pause 
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Oplæg fællesmøde den 21.08.13 
 

Tidlig indsats omkring barnets sprogtilegnelse 
 

Hvordan lærer børn sprog og er der forskelle på 
et- og flersprogede småbørns sprogtilegnelse?  

V. centerleder Nordbycentret og  
cand. mag. i almen pædagogik og  

minoritetsstudier Maria Ringsmose         



Indhold 

 

 Opsporing – en nødvendighed? 

 Summeøvelse 

 Overblik: Forskellige teorier om sprogtilegnelse 

 

 Hvad siger forskningen om forskellen mellem et- og 

flersprogede småbørns sprogtilegnelse? 

 Summeøvelse 
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Fokus på sprogtilegnelse:  
Har vi råd til at lade være? 
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Summeøvelse: 
2. min. med sidekvinden 

 

 Hvad skal der til for, at et barn lærer sprog? 

 

 Hvilke faktorer er afgørende for, at barnet lærer sprog 
sammen med dig? 
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Hvordan læres sprog? 

 

• Behaviorisme: Sprog er tillært og sker gennem imitation og gentagelse af 
belønnet adfærd. 

 
• Nativisme: Børn fødes med kognitivt sprogmodul, der er tunet ind på 

grammatik, struktur og syntaks. 
 
• Konstruktivistiske teorier: Børn konstruerer sprog aktivt som del af almen 

udvikling. Ny viden skabes. Ex. Piaget og Vygotsky. 
 
• Kognitive teorier: Sprog læres vha. generelle kognitive mekanismer, bl.a. 

statistisk læring og segmentering. 
 
• Interaktionistiske teorier: Sprog læres i samspil med andre på baggrund af 

generelle kognitive mekanismer som meningsskabelse og afkodning Ex. 
Tomasello 
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Barnets sprogtilegnelse  
– konkret og sanselig læring 

• Grundlæggende:  
At lære at koble udtryk (sproglyde) og indhold (betydning).  
Når barnet hører lydene ['bʌl’d] , så henviser de til en konkret 
genstand i verden, en bold.  
På samme måde skal barnet erfare, at lydene ['løːbə] svarer 
til en bestemt fysisk handling, nemlig at løbe.  
 
• Kombinere og bøje ord. 
• Lære at kommunikere ved at lytte til og forstå og selv producere 

sprog.  
• Fortælle sammenhængende om begivenheder og koble ytringer 

sammen til større sproglige forløb. 
• Barnet går fra at være ”verdensprogs-lytter” til at være 

”modersmåls-lytter” 
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Fælles opmærksomhed 

Førsproglig evne til kommunikation: 

Pegning = interaktion, afkodning af mening 

 

 

 

 

 Fælles opmærksomhed 

 

Ord er meningsenheder, der optræder i mange 

sammenhænge. Bilen er ikke kun en bestemt bil. 
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At forstå pædagogens tale 

 

• Når barnet skal forstå tale, har det en udfordring. Den 
talestrøm som det møder fx i ytringerne:  

 
”erdusultenlilleskat?” 
 
”så kom den onde federind, federind federind” 
 
Eksempelvis ved barnet sandsynligvis ikke hvad det vil sige at 
være sulten, første gang barnet hører ytringen: ”Er du sulten 
lille skat?”. Begge er forudsætninger for at kunne koble 
sprogets udtryksside og indholdsside sammen. 
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Sprogets pragmatik 

• Barnet skal også lære reglerne for hvordan sproget bruges i 
samspillet mellem mennesker – fx betydningen af det sagte i den 
konkrete situation (pragmatik): 
 
 
 
 
 

• Pragmatisk udvikling drejer sig således om at lære kulturens 
uskrevne ”regler” for hvordan sproget skal bruges, blandt andet for 
at opnå det man vil med ordene og undgå at fornærme sin 
kommunikationspartner eller forårsage misforståelser. 

 
Foto Tobias Selsnæs Marcussen: Politiken 6. jan. 2011 
Kilde: ”Sprogtilegnelse i teori og praksis”, Sprogpakken, Servicestyrelsen 2011. 
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Grundlæggende pointer om læring 

 

1. Hvis læreprocesser forbindes med positive følelser og 
relationer som engagement, flow, mestring, osv. optimeres 
de.  

 
2. ”Lærings-/mestringsmål” (dvs. at prøve at forbedre sig i 

forhold til eget tidligere niveau) giver langt bedre læring 
end ”præstationsmål” (at prøve at forbedre sig i forhold til 
andre / til eksterne standarder / ydre succes)(Sheldon).  

 
 3. Øvelse gør mester (”10.000 timers reglen”).  
 
Kilde: Frans Ørsted Andersen: ”Den positive psykologis metoder”,  
Dansk Psykologisk Forlag, 2012. 
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Derfor: 

• Sprogstimuleringen skal passe til barnet !  
Ikke ”One size fits all”. 
• Relationerne skal være i orden !  
• Læringsmål er vigtigere end præstationsmål !  
• Positive og høje forventninger til barnet !  
Ikke ”Dansk Light” 
• Øvelse gør mester !  
• Fokus på barnets engagement og indsats er vigtigere 

end på præstation og niveau  
• Værktøj: Hav konkrete mål, tydelige værdier og facilitér 

flow og læreprocesser med fælles opmærksomhed. 
Evaluer barnets læring løbende.  
 Nordbycentret Side 21 www.slagelse.dk 



Forskellen mellem et- og flersprogede  
børns sprogudvikling 

• Dansk forskning omkring 12.992 

sprogvurderinger foretaget ved Syddansk 

Universitet viser, at flere faktorer har 

indflydelse på børns dansksproglige 

udvikling allerede i treårsalderen.  
 

(Kilde: Anders Højen ”Etsprogede og tosprogede med og uden 

sprogproblemer” Center for Børnesprog, E-prints). 
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Forklaring 1:  
Forskelle i  socioøkonomisk baggrund 
 

Der er en lineær sammenhæng mellem forældres 
uddannelsesniveau og børnenes lave score i dansk.  
 
Hvis forældre har grundskolen som eneste uddannelse, har 42 
% af børnene lav sprogscore, og hvis mindst en af forældrene 
har en lang videregående uddannelse har kun 9% en lav 
sprogscore.  

 
Oprindelsesland i Danmark 16% scorer lavt 
Vestlige lande 50 % scorer lavt 
Ikke-vestlige lande (Asien, Mellemøsten og Afrika) 70 % scorer lavt 
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Forklaring 2:  
Skyldes forskel tosprogethed? 

 

• Studier om sprogfærdigheder i børnehaveklassen viser, at tosprogede fra 
vestlige lande scorer ligeså højt som etsprogede, hvorimod tosprogede 
med ikke-vestlig oprindelse scorede markant lavere.  

 

Pisa Etnisk 2005 viser i 9. klasse nogenlunde samme billede. 
 
De lavt scorende etsprogede børn scorer lavt pga. enten  
arveligt betingede sproglige problemer eller pga. et 
utilstrækkeligt sprogligt hjemmemiljø eller en kombination, og  
de har derfor brug for en sproglig indsats. 
  
Konklusion: 
Det er dog tvivlsomt om alle de lavt scorende børn med 
vestlig eller ikke-vestlig baggrund har behov for en særlig 
sprogindsats. 
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Alderseffekt for udtale 
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Kilde: Anders Høyen: ”Børns sprog i et neurovidenskabeligt lys”, Odense 15.01.08 



 Er tosprogethed så et problem? 

 

• Forskningen konkluderer, at det ikke er tilfældet. Tværtimod. 
Derimod skal man som fagprofessionel være særlig opmærksom på 
2 grupper bland de lavt scorende tosprogede: 

 
• Sprogproblem-gruppen: Den første gruppe har generelle sproglige 

problemer, som vil kunne ses på både første og andet sprog, som 
følge af arveligt betingede sproglige problemer og/eller et 
utilstrækkeligt hjemmemiljø. 

 
• ”På-vej-gruppen”: De tosprogede børn har ikke arveligt betingede 

sproglige problemer og har et tilstrækkeligt hjemmemiljø. De er af 
naturlige årsager ikke endnu kommet så langt i deres 
dansktilegnelse. Vejledning af familien i at sørge for barnets 
tilknytning til et dagtilbud, skole mv. hvor barnet har behov for at 
bruge dansk, er tilstrækkelig indsats for denne gruppe.  
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Hvilke konsekvenser bør det have? 

 

• Udfordringen: Skelne mellem tosprogede børn med reelle sprogproblemer og 
børn, der ex. scorer lavt sprogscreeninger, fordi de er ”på-vej”. 

 
• Krav om at den professionelle har et nuanceret billede af barnets 

sprogudvikling over tid, og kan se, at barnets sprog udvikler sig ex. hver halve 
år, hvor der gennemføres små øvelser og tests. Hvis barnets sprog ikke 
udvikler sig, er barnet i sprogproblem-gruppen. 

 
• Jo tidligere en sproglig indsats for barnet tilvejebringes, desto bedre. 
  
• Få rådgivning til hvordan du kan lave sprogundersøgelser og lave små test i 

hverdagen. 
 
• Hav forældrene så meget med som overhovedet muligt. Der vil ofte kunne 

udrettes store ændringer via samtalen med forældrene og den gensidige 
oplevelse af at begge parter samarbejder for barnets skyld 
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Summeøvelse 2  
med sidekvinden til den anden side   

 

 Er der noget, der overrasker dig i dagens oplæg? 

 

 Hvilke pointer tager du med dig hjem? 
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 Litteratur: 

 

• For mere information om Dorthe Bleses og Anders Høyens 
undersøgelse ”Hvilke tosprogede har problemer med dansk 
– En foreløbig rapport om sprogvurdering af tosprogede”, E-
prints no. 14, 2012 Center for Børnesprog Syddansk 
Universitet se 
http://static.sdu.dk/mediafiles//B/6/5/%7BB65A05C9-
F949-4E28-A87C-FBC96C8E6000%7DE-print_14_2012.pdf 

• ”Sprogpakken”, Servicestyrelsen – se materialer på 
www.sprogpakken.dk 

• Dorthe Bleses og Anders Høyen: ”Når børn lærer sprog”, 
Center for Børnesprog, 2011. 

• Frans Ørsted Andersen: ”Den positive psykologis metoder”, 
Dansk Psykologisk Forlag, 2012. 

Nordbycentret Side 29 www.slagelse.dk 

http://static.sdu.dk/mediafiles/B/6/5/{B65A05C9-F949-4E28-A87C-FBC96C8E6000}E-print_14_2012.pdf
http://static.sdu.dk/mediafiles/B/6/5/{B65A05C9-F949-4E28-A87C-FBC96C8E6000}E-print_14_2012.pdf
http://static.sdu.dk/mediafiles/B/6/5/{B65A05C9-F949-4E28-A87C-FBC96C8E6000}E-print_14_2012.pdf
http://static.sdu.dk/mediafiles/B/6/5/{B65A05C9-F949-4E28-A87C-FBC96C8E6000}E-print_14_2012.pdf
http://static.sdu.dk/mediafiles/B/6/5/{B65A05C9-F949-4E28-A87C-FBC96C8E6000}E-print_14_2012.pdf
http://static.sdu.dk/mediafiles/B/6/5/{B65A05C9-F949-4E28-A87C-FBC96C8E6000}E-print_14_2012.pdf
http://static.sdu.dk/mediafiles/B/6/5/{B65A05C9-F949-4E28-A87C-FBC96C8E6000}E-print_14_2012.pdf
http://static.sdu.dk/mediafiles/B/6/5/{B65A05C9-F949-4E28-A87C-FBC96C8E6000}E-print_14_2012.pdf
http://static.sdu.dk/mediafiles/B/6/5/{B65A05C9-F949-4E28-A87C-FBC96C8E6000}E-print_14_2012.pdf
http://static.sdu.dk/mediafiles/B/6/5/{B65A05C9-F949-4E28-A87C-FBC96C8E6000}E-print_14_2012.pdf
http://static.sdu.dk/mediafiles/B/6/5/{B65A05C9-F949-4E28-A87C-FBC96C8E6000}E-print_14_2012.pdf
http://www.sprogpakken.dk/


På falderebet: 
De kære børns første ord… 

 

• Dadastjik - er ikke en by i Rusland men et andet ord for gymnastik  
• Rutebain - er noget man bl.a. kan bruge, når man laver gymnastik - en rutsjebane  
• Sue-ør - er ganske enkelt et sugerør  
• Tytytygumma - er tyggegummi  
• Nissenødder - smager garanteret endnu bedre end pebernødder  
• Drissedrød - det er risengrød...  
• Medisjer - noget mange også spiser ved juletid; medister  
• Bølsje - man kunne tro, der er tale om et bolsje, men det er faktisk et spøgelse  
• Kukudidder - farlige dyr i sumpområder, som voksne kender som krokodiller  
• Dæseorn - et andet ikke ufarligt dyr; næsehornet  
• Eddefarnt - ser man også tit på savannen. Det er en elefant  
• Negl - er en snegl  
• Bidde - er en bille  
• A ka ik bisj mer - jeg kan ikke spise mere  
• En grau i grouen - en krage i skoven.  

 

Kilde: Dagplejens hjemmside i Sorø Kommune. 
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Et smil at gå hjem på: 

 

Sjovt citat fra en stewardesse: 

 

“Mens de forlader flyet så vær venlig at tage alle 
deres ejendele med. Alt der bliver efterladt vil 
blive delt lige imellem stewardesserne. 
Efterlad venligst ikke børn eller ægtefæller.” 
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Og et til… program: 
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Dagens program: 

Farvel og  

tak for i dag!!! 
 

SSID  
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