
Støjens betydning for børns sprogudvikling 
 

 

Formål og indhold 

Hvilken betydning har støj for børns sprogindlæring, og hvordan får vi fokus 
på et godt lyttemiljø? 
 

At kunne høre, lytte og forstå er en forudsætning for børnenes mulighed 
for god sprogtilegnelse.  
 

Både børn og voksne tilbringer mange timer i daginstitutionen, og det kan 
gå ud over trivslen, hvis støjen fylder for meget. Sammen kan vi søge nye 
løsninger, så der er plads til både ro og fordybelse og livlig aktivitet. 
 

Inklusionspakken er et tilbud til daginstitutionen om at sætte fokus på et 
befordrende lyttemiljø og på støjreduktion. 
 

Der vil blive arbejdet med indretning, pædagogik og akustik. 
 

For eksempel 

- Hvordan understøtter vi børnenes behov for både ro og aktivitet? 
- Hvordan kan vi med enkle virkemidler reducere støj i institutionen? 
- Hvordan kan vi arbejde med organisering af både de fysiske rammer og 

de pædagogiske aktiviteter, så vi tilgodeser et godt sprogmiljø? 
- Hvordan oplever børnene lydmiljøet i institutionen? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Om forløbet 

Forløbet tager udgangspunkt i de rammer den enkelte dagsinstitution har. 
 

- Der vil blive holdt et indledende forventningsafstemningsmøde, hvor 
forløbet tilrettelægges 

- Iagttagelse af sprog- og lyttemiljø 
- Iværksættelse af diverse tiltag i samarbejde med jer 
- Refleksionsmøde undervejs i forløbet 
- Afsluttende møde med evaluering og jeres planlægning af det 

fremadrettede arbejde med sprog- og lyttemiljøet 
- Opfølgningsmøde ca. 3 måneder efter forløbets afslutning 
 

Forventninger til daginstitutionen 

Det er afgørende, at institutionens personale har lyst til at kigge på egen 
praksis og på at afprøve ændringer i de fysiske og pædagogiske rammer. 
 

Det forventes, at en repræsentant fra ledelsen deltager i det indledende og 
det afsluttende møde og også gerne i refleksionsmødet undervejs i 
forløbet. 
 

Hvilke faggrupper deltager fra TCBU? 

Tale-hørekonsulenter fra Høreteamet i TCBU 
 

Hvis du vil vide mere 

…inden du bestiller inklusionspakken, kan du kontakte Lars G. Jensen, 
lagje@vejle.dk  

mailto:lagje@vejle.dk

