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Sprogstimulering af tosprogede småbørn med fokus på 
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af etniske minoritetsforældre og deres ressourcer i 

børnehaven 
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Baggrund 
Projektet tager afsæt i Struer Kommunens samarbejde med det boligsociale 

projekt, der på daværende tidspunkt hed helhedsplan Grønnedal og i dag hedder 

Ådalen – Engen, hvor der sættes fokus på indsatsområdet Børn, unge og familie.  

Omkring 50 % af alle beboerne i boligområdet har en anden etnisk baggrund end 

dansk, og dermed er børnehaven, ”Krudtuglen”, der ligger midt i boligområdet, 

præget af denne sammensætning. Børnehaven huser 38 børn i alderen 3 til 6 år, 

hvoraf er 22 tosprogede, dvs. børn, der i deres hverdag benytter sig af to sprog.  

15 ud af 22 tosprogede børn er vurderet til at have behov for særlig sproglig 

støtte. Børnene er vurderet med Vis hvad du kan jf. Regler om sprogvurdering, jf. 

dagtilbudslovens § 11, stk. 1 og 2. 

Den største del af Krudtuglens børn begynder i børnehaveklassen på Struer 

Østre Skole, som er distriktskolen, og hvor ca. 25 % af eleverne har en anden 

etnisk baggrund end dansk. Erfaringerne på skolen er, at størstedelen af disse 

børn ikke har de fornødne dansksproglige kompetencer, der giver dem 

muligheden for at få det fulde udbytte af undervisningen i børnehaveklassen. 

 

Struer Kommune har oprettet ”Ressourcecenter for tosprogede børn”, der skal 

sikre at børn, der i hverdagen har brug for to eller flere sprog, får den 

nødvendige sproglige støtte i hverdagen. Al dette med henblik på at sikre, at 

disse børn får det optimale udbytte af folkeskolen.  

Samarbejdet mellem ”Ressourcecenter for tosprogede børn”, skoler og 

børnehaver har dannet grundlag for overvejelserne, der bl.a. førte til dette 

projekt. 

Børnehaveklasselederne oplevede, at de ofte modtog børn i klasserne, der ikke 

havde begreber nok til at følge med i det, der foregår i klassen. Hermed er der 

tale både om børn, der er født og opvokset i Danmark, men også nyankomne 

flygtningebørn, sammenførte børn eller tilflyttere. Dog skal det også bemærkes, 

at børnehaveklasselærere også modtog tosprogede børn, der levede op til de 

sproglige krav, man stiller i børnehaveklasse, uden at man skulle tilføje ekstra 
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sproglig støtte. 

 

På den anden side orienterede børnehaverne, især Krudtuglen, hvor ca. 60 % af 

børnene er tosprogede, at pædagogerne havde svært ved at få børnene til at sige 

noget på deres modersmål. Dvs. man begyndte at rejse en tvivl om, hvorvidt 

børnene talte modersmål med deres forældre, især taget i betragtning  at nogle 

af forældrene havde svært ved at tale og forstå dansk.  

 

Projektet tager sin form 

Vi begyndte at rejse en tvivl om, hvorvidt kommunikation mellem børn og 

forældre, hvor den ene part har svært ved det danske sprog, forældrene, og den 

anden ved modersmålet, børnene, overhovedet finder sted.  

Spekulationerne svarede fint til den oplevelse og erfaring, jeg som konsulent for 

tosprogede børn ofte fik, da jeg sprogscreenede børn. Jeg oplevede jævnligt, at 

børnene havde svært ved at tale modersmålet med deres forældre, samt at 

forældre havde svært ved at tale og forstå dansk. Forældrene oplyste ofte , at 

deres børn kun talte dansk derhjemme, og at de nogle gange havde svært ved at 

følge med i deres børns hverdag.  

Dette betyder, at vi i institutionen har børn, der: 

• ikke kan leve op til de sproglige krav, man stiller i børnehaveklassen, dvs. 

børnene har svært med at følge med i det, der foregår på klassen. 

•  undgår at tale deres modersmål med forældrene, hvilket medfører 

manglende kommunikation i hjemmet mellem forældre og deres børn.  

 

Taget al denne viden i betragtning, begyndte jeg at overveje, hvordan man kan 

styrke disse børns sproglig udvikling med henblik på at udvide deres 

begrebsverden og ordforråd, men samtidig styrke kommunikation i hjemmet 

mellem forældre og børn. Da der både skulle skabes rammer for sproglig 

udvikling samt styrkelse af relation mellem børn og forældre, valgte jeg at 

definere opgaven som følgende:  
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Hvordan kan institutionen skabe rammer for, at børn og forældre, der ikke 

nødvendigvis taler dansk, kommunikerer, og på den måde medvirker til 

styrkelse af børns sproglig udvikling ud over institutionens rammer? 

 

Teoretisk inspiration 

Inspireret af Ulla Kofoeds ”Forældresamarbejde med fokus på elevernes læring” 

betød det, rent praktisk, at pædagogerne i institutionen, i dette tilfælde 

sprogvejlederen, skal planlægge, hvad det er, forældrene skal tale med deres 

børn om (Kofoed 2010, s.26). Dette argumenteres med, at dialogen ikke opstår af 

sig selv, og derfor er det vigtigt at skabe situationer, hvor alle parterne, børn 

forældre og pædagoger taler om det, børn skal lære (ibid.). 

Bogen retter sig mod lærerne i folkeskolen, men jeg finder det relevant bruge 

bogens hovedpointer og anvende dem i børnehavens regi. 

Kofoed tager udgangspunkt i erfaringspædagogik, hvis grundlæggende antagelse 

er, at al pædagogik bør bygge på en forventning om, at alle forældre og børn 

kommer med ressourcer, som uddannelsessystemet, i vores tilfælde børnehave, 

skal bygge videre på. 

Vores udfordring lå i, hvordan vi kunne tilrettelægge en sprogstimulering, hvor 

forældrene kan være med til at støtte op omkring deres børns indlæring af det 

danske sprog ved brug af de ressourcer, de har, i dette tilfælde deres modersmål. 

 

Mål 
Målet med projektet har været at styrke tosprogede småbørns sproglige 

udvikling, herunder deres samlede sproglig kompetence med henblik på at gøre 

dem skoleparate. Set i forhold til at tildelte ressourcer til opgaveløsning ikke var 

tilstrækkelige (hverken børnehaven eller sprogpædagogen havde fornødne 

ressourcer til at løse opgaven optimalt), så vi det som en enestående mulighed 

for at inddrage disse børns forældre og deres ressourcer i deres egne børns 

hverdag.  

Målet med dette var, at både forældre og institutionen er fælles om at løse denne 
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opgave. På den måde vil man også være med at skabe rammer for, at etniske 

minoritetsforældre får ejerskab i deres børns institutionsliv eller – hvis ikke 

andet – dele af det. Fortalt i korte rammer handler projektet om at styrke 

tosprogede børns sproglige kompetencer ved udnyttelse af forældrenes 

ressourcer. 

 

Målgruppe  

• Børn, der er vurderet til at have behov for særlig sprogligstøtte. (jfr. 

Dagtilbudsloven som nævnt ovenfor) 

• Børn i aldersgruppen 3-6 år 

• Børn i Krudtuglen 

Projektets forløb 

Fase 1 

Projektet beskrives, og der indkaldes til et møde med samarbejdspartenere. 

Første skridt efter projektbeskrivelsen var at afklare med sprogvejlederen, der i 

forvejen beskæftigede sig med sprogstimulering af tosprogede børn i 

kommunens børnehaver, hvorvidt projektet kunne afløse den daværende 

sprogstimulerings ramme, der anvendtes i Krudtuglen.  

Vi blev enige om at dele børnene i tre grupper, som sprogvejlederen skulle 

mødes med to gange om ugen i et år (skoleår) med henblik på at gennemføre 

projektet. 

For at dette ville kunne lykkes, var der behov for at få opbakningen fra 

personalet i børnehaven, hvor projektet skulle udfoldes samt at dække 

økonomiske behov, der bestod i indkøb af relevante materialer. Timelønnen var 

ikke en udgift, da projektet erstattede daværende sprogstimulering. 

Sprogvejlederen og jeg blev enige om, at første trin skulle være at udpege en 

målgruppe og derefter at indkalde til et forældremøde med henblik på en 

forventningsafstemning.  

I samarbejde med børnehaven blev vi enige om, at målgruppen skulle bestå af de 

børn, der i forvejen modtog sprogstimulering. Der var tale om 15 børn, hvoraf 
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der var fem børn, som udover at tale dansk, også taler somali. Der var fem børn, 

som udover at tale dansk, også taler kurdisk, samt fem børn, der udover at tale 

dansk, også taler tyrkisk.15 forældrepar blev indkaldt til et forældremøde. 

Indkaldelser blev udleveret i børnehaven af pædagogerne, der i forvejen havde 

en god kontakt til forældrene.  

Vi valgte at afholde mødet i Beboerhuset, som ligger i boligblokkerne, hvor disse 

familier bor, og som de fleste af dem har et kendskab til. Vi valgte også at invitere 

tolke med for at sikre, at alle forstod det, der blev sagt samt at give muligheden 

for at udvikle en dialog, der kan være med til at afklare eventuelle misforståelser.  

 

To af pædagogerne fra børnehaven deltog i mødet. Formålet med dette var at 

sende et signal om, at dette var et fælles projekt, hvor alle parter havde ejerskab. 

Det var vigtigt for os, at forældrene trygt kunne henvende sig til pædagogerne, 

hvis de var i tvivl om noget i forbindelse med projektet, og at disse kunne hjælpe 

dem med det. Derudover var det vigtigt, at pædagogerne fik en viden om, hvad 

sprogstimulering af de børn, de havde med at gøre i hverdagen, gik ud på, og at 

de i deres daglige arbejde bakkede op omkring det.  

 

14 ud af 15 inviterede forældrepar kom til mødet. Den sidste forælder, enlig mor 

med 5 børn, kom lidt senere, da hun havde svært ved at finde barnepige til sine 

børn. Forældrene var meget begejstrede for projektet og stillede mange 

relevante spørgsmål. Der var afsat en time til dette orienteringsmøde, men vi var 

nødt til at udvide med ekstra en time på grund af forældrenes store interesse. 

Forældrene var meget interesserede i, hvordan de selv kunne hjælpe deres børn, 

og om det, de gjorde, var rigtig nok. Derudover udviste de stor interesse for 

evaluering. De ville gerne vide med det samme, om der ville være muligheder for 

forældresamtaler undervejs, hvor de kunne blive orienteret om deres børns 

sprogudvikling.  

Det, vi lagde meget vægt på til mødet, var formidlingen af viden omkring 

tosprogethed, sproglig udvikling hos børn, betydningen af modersmålet for 

udviklingen af det danske sprog og identitetsdannelse samt hvad vi forstår under 
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samlede sproglige kompetence.  

 

Fase 2 

Den praktiske del 

Børnene blev delt i tre grupper: 3-årige, 4-årige og 5-årige (førskolebørn). Hvert 

barn fik udleveret en lille kuffert med sit navn på. 

 

Hver gruppe mødtes med sprogpædagogen to gange om ugen, hvor de arbejdede 

med dialogisk læsning. Ideen var, at fokusbegreber/ord, pædagogen arbejdede 

med i gruppen, blev skrevet ned (med billede) på et stykke papir og puttet i 

børnenes kufferter. Forældrenes rolle her var at huske at tage kufferten med 

hjem samt at tale om det ord/begreb, der var i kufferten på det sprog, de 

beherskede.  De måtte også skrive begrebet/ordet på deres eget sprog, hvis de 

ville.  

På den måde inddrages forældrene, som dem børnene taler med, om det de har 

lært i børnehaven. Udbyttet består i, at børnene på den ene side reflekterer over 

det, de har arbejdet med i børnehaven, samtidig med at de i samtalen med 

forældrene får udvidet deres forståelse samt ordforråd omkring den givne 

opgave.  

Ikke desto mindre må man ikke undervurdere vigtigheden af den situation, der 

skabes, altså rammer for kommunikation mellem børn og forældre. Til en 

forældresamtale udtalte en somalisk mor: ”Pludselig sidder vi og taler sammen i 

to timer. Hele familien. Og det plejer vi ikke. Vores børn vil ikke tale somali, og vi 

er ikke så gode til dansk”. Moderen her påpeger, at det at have den lille kuffert 

med hjem, med et fokusord i, var med til at danne grundlag for en fælles 

kommunikation i hjemmet, hvor forældrene og deres ressource, modersmålet, 

blev anset for værdifuld både i samfundsmæssigt perspektiv såvel som fra 

børnenes perspektiv. Alle forældrene udtrykker, at det er dejligt at være på 

banen. 

Resultater begynder at vise sig 

Det viste sig undervejs, at denne anerkendende tilgang til forældrene ikke alene 
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bidrog til børnenes sproglige udvikling. I midtvejsevalueringen, hvor vi afholdt 

samtaler med alle forældrene og pædagogerne, afslørede pædagogerne, at de 

havde fået meget mere selvbevidste børn og forældre i børnehaven. 

Pædagogernes oplevelse var, at børn før projektets start ikke var begejstrede for 

at tale deres sprog eller sige noget på modersmålet, selvom de blev opfordret til 

det. Nu oplevede pædagogerne, at børnene var meget mere fokuseret på sproget. 

Såsom hvad tingene hedder på dansk og på deres modersmål, hvilket ord er 

længere, hvilket bogstav starter ordet på dansk med og hvilket på modersmål 

mm. Børnene var blevet sprogligt nysgerrige og meget mere aktive 

sprogbrugere. Der blev skabt rammer, fra institutions side,  hvor forældre er en 

ressource, der kan bidrage til deres børns sproglig udvikling. 

 

Derudover oplevede personalet, at forældrene mærkede accept samt stolthed 

over, at de var involveret i deres børns hverdag. Personalet har observeret, at 

forældrene går meget op i det. Hvis der er et ord, de ikke kan på deres 

modersmål, så anvender de netværket.  

Projektet har også haft positiv indvirkning på den generelle sprogstimulering, 

der finder sted i børnehaven. Personalet har i dagligdagen brugt og anvendt de 

begreber, børnene lærte undervejs i projektets forløb. Ifølge pædagogerne 

udviste børnene selv initiativ til at bruge dem ved at trække på de plakater, 

sprogpædagog lavede sammen med børnene, og som omfattede alle de ord og 

begreber, børnene har lært undervejs. På den måde blev det en naturlig del af 

pædagogernes arbejde, og som en af pædagogerne selv udtaler, det er blevet 

meget nemmere at arbejde med sproget, men også mere legalt, da forældrene er 

nu blevet en del af det. 

 

Desuden får de børn, der ikke modtager særlig sproglig støtte, også meget ud af 

projektet ved at høre de andre børn, opleve deres begejstring og vilje til at lære. 

De vil også være med og er begyndt at bryde ind i dagligdagen og blande sig i 

samtaler. Forældre til disse børn har så valgt selv at tage initiativ ved at skrive 

ordene på deres modersmål, så deres børn også kunne være med til de samtaler, 
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man havde i børnehaven, hvor man anvendte flere sprog i dagligdagen. 

  

Det eneste, som pædagogerne oplevede som en ulempe ved børnenes 

inddragelse af modersmålet, var, at børnene godt kunne finde på at sige grimme 

ord til hinanden på et sprog, pædagogerne ikke kunne forstå, og som udløste 

konflikter, som de var nødt til at forholde sig til. 

 

Konklusion 
At inddrage etniske minoritetsforældere i sprogstimulering af deres børn 

bidrager ikke alene til udvidelse af børnenes ordforråd og begrebsdannelse, men  

har også en stor indflydelse på børnenes motivation og sproglig opmærksomhed.  

Ikke desto mindre spiller processen en stor rolle for det socio-emotionelle 

aspekt af børnenes udvikling, som forbindes med den betydning, modersmålet 

har på børnenes identitetsdannelse.  

Sproglig bevidsthed, motivation, selvværd og anerkendelse kommer til udtryk 

såvel hos børn som hos deres forældre og afspejles i forældrenes tilgang og det 

engagement, de udviser under processen 

 

Erfaringer 

• Projektet er en enkel løsning for kommunen - det koster ikke ret meget 

hverken i medarbejdertimer (vi bruger forældrene) eller i økonomi, og 

der er få samarbejdspartnere. 

• Projekt vil fortsat køre i Krudtuglen og erstatter den gamle 

sprogstimulering. 

• Projekt udvides til en anden børnehave  

• Hjælp til selvhjælp til andre forældregrupper – vi vil lave små kufferter til 

4-årige og introducere forældre i, hvordan og hvad de selv kan gøre for at 

sprogstimulere deres børn.  
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