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FORORD 
Sprog åbner tusinder af døre og kan give flere børn flere 

muligheder for at vokse op og gøre drømme til virke-

lighed.  

I Odense skal vores børn og unge have lyst og mod på 

fremtiden. Det er deres virketrang, nysgerrighed og ska-

bertrang, der skal løfte Odense, når fremtiden bliver nu-

tid. Derfor står vi sammen om at skabe de bedste ram-

mer for, at alle børn og unge kan finde ind til og udleve 

deres drømme, og derfor kerer vi os både om, hvordan 

byens børn og unge har det i dag, og om hvordan vi gør 

dem klar til at træde ind i og skabe fremtiden. Her spiller 

børns sprog- og læsefærdigheder en hovedrolle. Spro-

get binder os sammen i et mangfoldigt fællesskab, giver 

os muligheder og åbner døren til drømmene og fremti-

den. Derfor er sprog noget af det allervigtigste, vi kan 

give vores børn og unge med videre i livet.  

Et godt sprog er nøglen til læsefærdigheder og dermed 

forudsætningen for at kunne blive dygtig i fagene i sko-

len. Men sprog handler langtfra ’kun’ om at gøre børne-

ne skoleparate, at klare sig godt i nationale tests eller at 

få gode karakterer. Det handler også om at gøre børne-

ne til socialt kompetente børn og unge med mod på li-

vet. Til livsglade børn og unge, der kan begå sig socialt, 

lege med kammerater på legepladsen og i skolegården 

og danne nye venskaber. Og til børn og unge, som kan 

forstå sig selv og den verden, de er en del af. Personlige 

egenskaber som mod og optimisme er befordrende for 

et barns sprogudvikling. Derfor er et godt sprog også 

noget, alle børn har krav på.  

I Odense skal alle børn tale et alderssvarende dansk, 

når de starter i 0. klasse. Derfor har vi et stærkt fokus 

på, hvordan vi kan stimulere alle børns sprog – både så 

tidligt som muligt og gennem barndommen. Grundlaget 

for gode læsefærdigheder begynder længe inden børne-

ne begynder i skole. Fra national og international forsk-

ning ved vi, at kvaliteten og nærværet med barnet er 

afgørende for det lille barns sprogudvikling. Barnets leg 

med sproget og nysgerrighed i forhold til sprogets lyde, 

form og muligheder er afgørende for, at både ét- og fler-

sprogede børn udvikler varierede sproglige kompeten-

cer.  

Vi ved også, at tidlige indsatser er de mest effektive, når 

det handler om at bryde et barns livsbane. Gør vi det 

godt, når børnene er helt små, så er de rigtig godt ruste-

de til at gå ud i verden. 

Sprogdannelsen sker længe før et barn siger sit første 

ord, og derfor hviler der en særlig forpligtigelse på det 

sprogarbejde, vi laver fra man som spæd møder sund-

hedsplejen til man begynder i skolen. Men det er natur-

ligvis ikke kun i vores dagtilbud, at sprogarbejdet skal 

styrkes. Vi skal også tage hånd om de børn, der går i 

skole. Denne strategi for sprog i dagtilbud og skoler skal 

sikre, at alle børn kan læse og læse godt, når de forla-

der folkeskolen. Den skal anvise en retning for arbejdet 

med sprog og skabe sammenhæng og kontinuitet i vo-

res sprogarbejde.   

Vi har brug for børn og unge med gode sproglige kom-

petencer, og børnene har krav på, at vi giver dem mulig-

hed for at udvikle deres sprog, fordi sprog er en forud-

sætning for at kunne begå sig i livet - i børnehaven, i 

skolen, på en uddannelse og senere på arbejdsmarke-

det. Sprog er børnenes kilde til personlige og fælles be-

drifter og oplevelser. 

Det er gennem sprogarbejdet, at børnene får mulighed 

for samt lyst og evne til at leve og lære gennem hele 

livet.  

På vegne af Børn- og Ungeudvalget 

Susanne Crawley Larsen 

Børn- og ungerådmand 
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ET SPROGLIGT FUNDAMENT ER VIGTIGT 
Børn- og Ungeforvaltningens strategi for børn og unges 

sprog i dagtilbud og skole sætter rammer og retning for 

de professionelles arbejde med sprogindsatsen, fra de 

møder forældre og børn første gang til og med skole.  

Dagtilbudsloven, folkeskoleloven og Odense Kommunes 

politikker udstikker samlet set rammerne for sprogarbej-

det for Børn- og Ungeforvaltningens medarbejdere – et 

arbejde, der hviler på et forskningsmæssigt dokumente-

ret grundlag, og som fremmer sammenhæng og kvalitet 

i indsatsen for børn og unge i et 0-18-årsperspektiv.  

Sprog er en fælles betegnelse for det talte og det skrev-

ne sprog. De 4 sprogfærdigheder: læse, skrive, lytte og 

samtale er sammenhængende færdigheder, der udvik-

les i tæt samspil med hinanden. Sprog er under udvik-

ling livet igennem og udvikles i sociale fællesskaber. 

Barnets og elevens kommunikative og sproglige udvik-

ling foregår i en social sammenhæng i relation til og i 

interaktion med andre børn og voksne. 

Barnets og elevens trivsel og evne til at indgå i fælles-

skaber er af betydning for sprogudviklingen. Egenskaber 

som mod, ihærdighed og optimisme er befordrende for 

barnet og elevens sprogudvikling. 

Sprog og læsning hænger sammen. Vi ved i dag, at en 

elevs læsefærdigheder i 6. klasse kan føres tilbage til 

barnets sprogfærdigheder i førskolealderen. Det er såle-

des afgørende at arbejde for dagtilbud af høj kvalitet, 

hvor sprogarbejdet er indtænkt i alle hverdagens aktivi-

teter og i de lovbundne læreplanstemaer. En tidlig ind-

sats i forhold til børns sproglige udvikling er af særlig 

betydning for børn, der ikke taler et alderssvarende 

dansk. Børn og unge skal mødes af medarbejdere, der 

støtter dem i at indgå i sproglige fællesskaber, der giver 

dem mulighed for at udvikle deres dansksproglige, be-

grebsmæssige, kommunikative og skriftsproglige færdig-

heder.  

Udmøntningen af strategien er i Børn- og Ungeforvalt-

ningen et fælles ansvar imellem Skoleafdelingen, Dagtil-

budsafdelingen og Sundhed og Forebyggelse. 

AMBITIONER OG MÅL FOR 
SPROGINDSATSEN 
 

Alle børn og unge udvikler sprog, der gør dem i 

stand til aktivt at anvende deres sprog og læsefær-

digheder til udvikling, læring og aktiv deltagelse i 

fællesskaber og samfundslivet. 

Den gode sproglige udvikling er betinget af, at: 

• Sprogunderstøttelsen tager udgangspunkt i, hvor 

barnet og eleven befinder sig i sin kommunikati-

ve og sproglige udvikling. 

• Alle fagprofessionelle i dagtilbud og skole har 

viden om, hvordan sprogudviklingen fremmes. 

• Børn og elever mødes af fagprofessionelle, der i 

samværet og i kommunikationen er gode rolle-

modeller. 

• Der er udfordringer for alle, således at også de 

sprogstærke børn og elever bliver udfordret 

yderligere.  

• Det pædagogiske miljø er motiverende og tilret-

telagt, så børn og elever opøver færdigheder 

inden for alle fire grundlæggende sprogkompe-

tencer: læse, skrive, lytte og samtale. 
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DE FIRE FOKUSOMRÅDER 

Strategien er bygget op omkring fire fokusområ-

der: 

1. Systematisk arbejde med sprog og læsning 

på 0-18-årsområdet 

2. De fagprofessionelle understøtter børn og 

unges sprogudvikling 

3. Børn og unge møder sprogstimulerende 

læringsmiljøer 

4. Læringsuligheden mindskes 

 1.  2. 
Systematisk arbejde med sprog og læsning på 0-18-
årsområdet 

Det øger børn og elevers læringsmuligheder, hvis de 

fagprofessionelle har en systematisk og eksplicit tilgang 

til sprogarbejdet. Ved at arbejde med konkrete lærings-

mål og have fokus på barnets og elevens progression 

styrkes sprogudviklingen. Med et systematisk fokus på 

sprogtilegnelsen udvides hverdagssproget til samtidig at 

omfatte ordforråd, der er knyttet til læreplanstemaer, 

særlige fag og emner. Elever i skolen skal lære om 

sproget, og de skal lære ved hjælp af sproget. Alle un-

dervisere er i denne sammenhæng sproglærere. 

Samarbejdet mellem forældre og de fagprofessionelle, 

og det indbyrdes samarbejde mellem de fagprofessio-

nelle, er afgørende for, at barnet oplever en vellykket 

sammenhæng i overgangen mellem dagtilbud og skole. 

Et godt samarbejde i overgange fra dagtilbud til skole og 

videre til ungdomsuddannelse giver barnet og den unge 

et godt afsæt for at videreudvikle deres sprog. 

 

 

 

 

 

De fagprofessionelle understøtter børn og unges 
sprogudvikling 

Barnet og eleven lærer det sprog, som de hører. De 

sprogindsatser, der er mest effektive i forhold til at ud-

vikle og understøtte barnet og elevens sprog, handler 

om, hvordan de fagprofessionelle stiller sig til rådighed 

som sprogmodel og samtidig bruger sproget til at støtte 

den sproglige udvikling i forbindelse med alle dagligda-

gens aktiviteter og fag. I skolen skal lærerne i alle fag 

arbejde målrettet med, at eleverne tilegner sig fagenes 

sprog, det danske sprog, ordforråd og tekster, så elever-

ne bliver dygtige til det faglige indhold og kan kommuni-

kere mundtligt og skriftligt i fagsprog. 

Forvaltningen understøtter samarbejdet om børn og un-

ge sprogudvikling gennem: 

• Kompetenceudvikling og løbende opkvalificering af 

medarbejdere. 

• Netværk for sprogvejledere og læsevejledere i hen-

holdsvis dagtilbud og skole. 

• Videncenter: Rådgivning og vejledning gennem særli-

ge ressourcepersoner. 

• Understøttelse fra ressourcepersoner ved afvigende 

sprogudvikling i førskolealderen.  

• Deltagelse i lokale samarbejder og projekter, der frem-

mer børn og unges sprog- og læseudvikling. 
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 3.  4. 
Børn og unge møder sprogstimulerende læringsmiljøer 

National og international forskning viser, at børns tidlige 

sprogudvikling har betydning for deres muligheder sene-

re i livet, og ikke mindst, hvordan de klarer sig i skolen. 

Eksempelvis kan elevers faglige resultater i 9-10-

årsalderen henføres til, hvor megen tale de har hørt i 0-

3-årsalderen. Den sprogstimulering, som foregår i dagtil-

buddene, har stor betydning, da det er her muligheden 

er for at give alle børn de bedste læringsforudsætninger 

og dermed højne deres mulighed for at klare sig godt 

videre i skole og i uddannelse. 

Det fremmer barnet og elevens sprog- og skriftssprogs-

kompetencer, når læringsmiljøet er rigt og stimulerende, 

og når de er aktivt deltagende. Den sproglige udvikling 

er under stadig udvikling op gennem skoleforløbet. 

Læsning og skrivning udgør fundamentet for elevens 

læring i skolen. Læringsudbyttet i skolens fag bygger 

videre på det sproglige fundament, som er grundlagt i 

0-6-årsalderen. Den første læseundervisning tager ud-

gangspunkt i de erfaringer, eleverne har med læsning 

og skrivning fra børnehaveklassen. I de yngste klasser 

er der fokus på, at elevernes læsning bliver automatise-

ret. Efterhånden lærer eleverne at beherske en række 

forskellige læseteknikker, der gør dem i stand til at læse 

fagenes mange forskellige tekster hurtigt, med indlevel-

se og god forståelse. 

 

Læringsuligheden mindskes 

Børn er forskelligt stillet i mødet med dagtilbud og skole; 

social baggrund spiller ind på mulighederne for at lære 

og udvikle sig. Rammerne, som børn og unge vokser op 

i, er forskellige. Nogle miljøer er sprogligt mere rige, 

stærke og varierede, end andre miljøer er. Børn møder 

derfor dagtilbud og skole med meget forskellige sprogli-

ge og kommunikative erfaringer.  

Tidlig indsigt i børns sprogudvikling giver de fagprofessi-

onelle mulighed for, i samarbejde med forældrene, at 

iværksætte en tidlig indsats og foregribe, at sproglige 

vanskeligheder udvikler sig. Tidlig indsats har store øko-

nomiske såvel som menneskelige gevinster. Den tidlige 

indsats er ligeledes en forudsætning for, at vi lykkes 

med inklusion af elever, der er forsinkede i deres læse- 

og skriveudvikling. 

Forældrene er nøglepersoner i deres barns sprogudvik-

ling. Dialogen mellem forældre og fagprofessionelle er 

derfor befordrende for forældrenes muligheder for at 

understøtte barnets sproglige udvikling.  

Arbejdes der med en høj faglig kvalitet, og lykkes de 

fagprofessionelle med at skabe rammerne for, at alle 

børn tilegner sig et veludviklet dansk sprog og gode 

skriftsproglige færdigheder, er vi nået et stort skridt i 

arbejdet med at mindske læringsuligheden. 
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Det er vigtigt, at der er progression i børn og unges 

sprogudvikling og sprogkompetencer. Dette er specielt 

afgørende for de børn og unge, som har forskellige 

sproglige udfordringer. Børn- og Ungeforvaltningen har 

en ambition om, at der i børn og unges vej gennem dag-

tilbud og skole sker en progression, og at det således 

kan ses og vurderes, om tiltag og indsatser i sprogarbej-

det har den forventede effekt. Det betyder, at ambitio-

nerne for arbejdet med sprog er en kontinuerlig proces. 

Resultatmål for arbejdet med sprog for børn i dagtil-

bud: 

• År for år sker der en reduktion i antallet af børn, som 

har brug for en fokuseret eller særlig sprogindsats ved 

3-årsvurderingen. 

• Ved 4- og 5-årsvurderingen er der sket en progressi-

on for de børn, som ved 3-årsvurderingen havde brug 

for en fokuseret eller særlig sprogindsats, så de har 

forbedret deres samlede sprogformåen. 

• År for år sker der en reduktion i antallet af børn, som 

har brug for en fokuseret eller særlig sprogindsats ved 

vurderingen i 0. kl. 

 

Resultatmål for arbejdet med sprog for børn og un-

ge i skole: 

• Andelen af elever med gode resultater i dansk, læs-

ning nærmer sig år for år målsætningen om, at mindst 

80 pct. af eleverne skal være gode til at læse. 

• Andelen af de allerdygtigste elever i dansk, læsning 

øges år for år. 

• Andelen af elever med dårlige resultater i dansk, læs-

ning mindskes år for år. 

For at følge udviklingen anvendes de af ministeriet ud-

viklede materialer. Målopfyldelsen holdes derfor op 

imod, hvorledes den samlede børne- og ungegruppe 

præsterer i forhold til de nationale referencer/

forventninger, der er sat.  

Redskaberne er:  

• Sprogvurderingen i dagtilbud og i børnehaveklassen, 

der kan anvendes til de 3-årige, de 4-årige og de 5-

årige og 6-årige. 

• De nationale test i skole måler elevernes læsefærdig-

heder i dansk, læsning på henholdsvis 2., 4., 6., 8. 

klassetrin.  

• De nationale test suppleres i skolen af andre evalue-

ringsredskaber, der bidrager til et bredere billede af 

den enkelte elevs progression.  

Med en systematisk brug af sprogvurderinger, test og 

iagttagelser i hverdagen kortlægges barnets og elevens 

sproglige og skriftsproglige kompetencer, og den pæda-

gogiske praksis kan tage sit udgangspunkt i barnets og 

den unges sproglige forudsætninger. 

UDVIKLINGEN FØLGES 
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Strategien erstatter den tidligere 3-årige 

læsestrategi fra 2005 og efterfølgende 

”Kommunal handleplan for læsning”, der 

blev politisk godkendt i januar 2008. 

Strategien for sprog følges op af en dyna-

misk handleplan for sprog og skriftsprog, 

der konkretiserer indsatserne i strategien. 

Handleplanen udmøntes lokalt i egne tiltag 

og handleplaner. 

Handleplanen og strategien har, på tværs 

af Børn- og Ungeforvaltningen, til hensigt 

at skabe sammenhæng og kontinuitet i 

sprogarbejdet, være en fælles indgang til 

forståelsen af børn og unges sprogudvik-

ling og sætte tydelige fælles mål for det 

daglige arbejde med at styrke og udvikle 

børn og unges sprog. 
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