
Børns tidlige skriftsproglige udvikling 
 

Formål og indhold 

Hvilken betydning har tidlig skriftsproglig udvikling for børn i 
daginstitutionerne? 
 

For at forberede børnene på at kunne læse og skrive senere i livet, er det 
vigtigt at introducere skriften som en social praksis i et sprogmiljø hvor det 
er naturligt og meningsfuldt for barnet. 
Bøger, billeder, bogstaver og lyde er ofte en del af hverdagen i 
dagtilbuddet, og sammen kan vi gøre børn fortrolige med skriften i deres 
omgivelser og lade skriften understøtte talesproget samt vise dem, at 
skriften har en funktion. Vi vil bruge skriften aktivt og vise børnene hvad 
skriften kan tilbyde i forhold til talesproget i en kontekst der er 
meningsfuld for barnet. 
Inklusionspakken er et tilbud til daginstitutionen både i vuggestuen og 
børnehaven – hvor vi kan give både sparring og konkrete ideer til at 
inddrage skriftsproget i dagligdagen. 
 

For eksempel: 

- Hvordan gør vi skriften til en social og meningsfuld aktivitet for 
børnene? 

- Hvordan får vi gjort skriftsproget visuelt i hverdagen, eks. på stuen? 
- Hvordan bruger vi dagbøger/notesbøger med børnene? 
- Kan vi fremstille madplanen, afkrydsningslister, fødselsdagshilsner, 

forældreopslag i børnehøjde? 
- Hvordan kobler vi skriftsprog og dialogisk læsning? 

 
 
 
 

 

 

 

Om forløbet 

Forløbet tilpasses daginstitutionens behov.  
 

Udgangspunktet er: 
- En indledende forventningsafstemning, hvor forløbet tilrettelægges 
- Iagttagelse af det sproglige og det skriftsproglige miljø i gruppen 
- TCBU og teamet: praksisforløbet i gruppen aftales nærmere 

(timeantal over 3-4 uger) 
- Refleksionsmøde ca. 1½ time undervejs i forløbet 
- Afsluttende møde med evaluering og jeres planlægning af det 

fremadrettede arbejde med skriftsproget i hverdagen 
- Opfølgningsmøde  

 

Forløbet kan evt. suppleres med et oplæg til dialog på fx p-møde. 
 

Forventninger til daginstitutionen 

Det er afgørende, at daginstitutions personale har lyst til at kigge på egen 
praksis og afprøve nye tiltag og ændringer. Det er vigtigt at der sættes tid 
af til fælles iagttagelser, refleksioner og evaluering. 
Det forventes at daginstitutionens leder deltager i det indledende og det 
afsluttende møde og også gerne i refleksionsmødet undervejs i forløbet. 
 

Hvilke faggrupper deltager fra TCBU? 

Talehørekonsulenter  
 

Hvis du vil vide 

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

mailto:lagje@vejle.dk

