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Modul 2: Gode råd om sprog                                              

Børn lærer sprog, når de taler, derfor kan forældrene hjælpe deres børn med at blive gode til sprog ved at tale med 

dem om alt det, de oplever.  

• Sprog er som perler – jo mere man bruger dem, jo mere skinner de. 

• At kunne flere sprog er en gave, I som forældre kan give jeres børn.  

• Sprog er en nøgle, til verden, til viden og til venskab.  

Kirsten Fischer, integrationskonsulent har følgende råd til forældre: 

”Jo mere I som forældre taler med jeres børn – jo bedre. Det kan være på modersmålet eller på dansk. Begge sprog 

er vigtige. Barnet har brug for dansk i børnehaven og i skolen. Men barnet har også stor nytte af at kunne tale sit 

modersmål. Sprog har stor betydning for evnen til at tænke. Tal om det I ser og gør. Sådan lærer børn sprog. De får 

viden om verden og lærer mange ord.” (Alle har ret til ligestilling s.125). 

• Tal om det I ser, når I går tur, køber ind eller går hjem fra skole. 

• Tal om det I gør, når I fx laver mad, vasker bil eller tager tøj på. 

• Tal både modersmål og dansk 

• Læs eller kig i bøger. Bøger udvider barnets ordforråd, bøger gør børn nysgerrige og giver viden. 

• Lyt til barnet. Lad barnet fortælle om sin dag i skolen, sine lektier, sine kammerater, sine oplevelser. 
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Bøger og sproglig udvikling 

Biblioteket: 

• Er for hele familien. 

• Det er gratis. 

• Der er folk ansat til at hjælpe dig. 

• Der findes bøger til alle aldre. 

Hvad kan vi bruge bøger til? 

Bøger kan svare på mange spørgsmål. 

• Børn stiller mange spørgsmål: 

- Hvor mange tænder har en haj? 

- Hvorfor er himlen blå? 

- Hvordan får man lys i lampen?  

- Hvor kommer babyer fra? 

• Børn skal stille spørgsmål, det er helt naturligt at børn spørger til det, de ser eller oplever. Børn er nysgerrige 

og vil gerne vide en masse om verden. 

• Nogle gange kender vi godt svaret, nogle gange ikke. På biblioteket kan du låne bøger, der kan give svar. 

• Nogle gange spørger børn om ting, som er meget svære at tale om. 

• Det kan være om svære følelser. Fx jalousi mellem søskende, døden, skilsmisse, om at være bange. 

• Bøger kan hjælpe med at svare på børnenes spørgsmål gennem historier. 

Bøger kan hjælpe med at udvikle sproget 

• Når man kigger på billeder i bogen og taler om billederne. Fx spørg ”hvad er det?” Så træner barnet sproget. 

• Når man læser højt, lytter barnet og lærer sproget at kende. 

Hvis man ikke kan lide at læse højt – hvad gør man så? 

• Se en film eller TV og SNAK om det I har set bagefter.  

• Fortæl barnet historier. 

• Fortæl om jeres oplevelser. Fx Kan du huske da vi gik ned til NETTO. Hvad skete der så? 

• Hvis du ikke kan læse, så tal om billederne. 

Skal det være på dansk? 

• Nej, I kan tale jeres eget sprog. 

 


