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Ved du, at dit barn ved fødslen

allerede har arbejdet med sprog i flere uger?•	

kan skelne mellem forskellige sproglyde?•	

Ved du, at dit barn, når det bliver 9 måneder, 
forventes at kunne

tage initiativ til kontakt?•	

forbinde lyde med ting? •	
 fx telefonen, der ringer

reagere på eget navn og ”far” og ”mor”? •	

imitere andres lyde og sprogtoner?•	

udtrykke følelser på forskellig måde? •	
 fx ved at le, klappe eller skubbe væk
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Du har den vigtigste rolle for dit barns sproglige 
udvikling 

Tal med dit barn.

Hav øjenkontakt, når du taler med dit barn.

Leg med dit barn, fx gemmelege og ”giv og tag”-lege.

Syng med dit barn, brug rim og remser.

Når dit barn siger lyde, så gæt hvilke ord, barnet prøver at 
sige. Sig ordet!

DET TIDLIGE SPROG (0-9 MÅNEDER)
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Hjælp dit barn med at udtrykke sine følelser

 
 

Sæt ord på de ting, du laver sammen med dit barn

Barnet griner, og du siger:
”Jeg kan se, at du er glad”

”Nu skal du have ren ble på” 
”Nu vasker jeg armen”
”Nu går vi ind i stuen”
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Vær opmærksom, når dit barn forsøger at indlede en sam-
tale med dig. Giv dig god tid til at tale med dit barn og vær 
nysgerrig, når I taler sammen.

Tal med dit barn om det, I gør sammen derhjemme, fx laver 
mad, og om det, I oplever, når I er ude, fx går tur.

Sæt sprog på barnets lyde

BARNETS SPROG FRA 9 MÅNEDER TIL 3 ÅRSALDEREN

Dit barn siger: ”Arrn” og peger på en bil. 
Du siger: ”Ja, det er en sej sportsvogn”
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Kig på den ting, barnet er opmærksom på, og tal om 
den

Giv dit barn tid og mulighed for at gentage noget af det, 
du siger.

Svar, når dit barn stiller spørgsmål.

Tal med dit barn på det sprog, du behersker bedst.

I kigger på en bold. ”Det er en bold”, siger du.
Dit barn siger: ”Bold”.

Du siger: ”Ja, det er flot rund bold, 
se bolden kan hoppe”
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Sæt ord på det, du vil sige, i stedet for blot at pege

Acceptér dit barns måde at tale på, men gentag selv 
korrekt

” Vil du godt give mig koppen?”

Barnet siger: ”Dudde tører bil”
Du siger: ”Ja, dukken kører i bil”
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LEG, SYNG OG LÆS MED DIT BARN

Leg og syng med dit barn. Brug også rim og remser.

Kig i bøger sammen. Læs de samme bøger mange gange.

Tal også om ting, som barnet ikke kender, fx vilde dyr, børn 
i andre lande og meget andet. Brug biblioteket.

Se børne-tv sammen med dit barn og tal om det, I ser.

Udvid dit barns sætninger

Sproget vokser, når man taler sammen

Barnet siger: ”Mig bad” 
Du svarer: ”Nå, vil du gerne i bad?”



10 SPROGLIG UDVIKLING - ET FÆLLES ANSVAR SPROGLIG UDVIKLING - ET FÆLLES ANSVAR

Du kan få flere oplysninger hos sundhedsplejersken og i dit dagtilbud.

Du kan også finde information og inspiration på biblioteket og på disse internetadresser:

   www.aarhuskommune.dk/portal/forside                          
  
  www.dotbot.dk/voksen/litteratur/vitaminer.asp                          
               
  www.multidansk.horsens.dk/

INFORMATION
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LINKS

Denne pjece er oversat til somali, arabisk, tyrkisk, vietnamesisk, kurdisk, dari og pashto. Oversættelserne findes 
på følgende hjemmeside: www.aarhuskommune.dk/vi 
 
Qoraalkan waxaa lagu turjumay af soomaali. Turjumidda waxaad ka heli kartaa 
boggaan: www.aarhuskommune.dk/vi 
 
Bu bro ür Türkçe ye de çevrilmi tir. Çeviriyi a a daki internet adresinde bulabilirsiniz: 
www.aarhuskommune.dk/vi              
 
T p gi y m ng này c chuy n d ch sang ti ng Vi t. B n có th  c b n phiên d ch t i trang i n t  sau: 
www.aarhuskommune.dk/vi 
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