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Tidlig skriftsprog og matematik i 
overgang fra børnehave til skole



• Tinna

• Sprogvejleder

• DP i logopædi

• Lena

• Sprogvejleder

• DP i logopædi

Logo-sisters

Præsentation



• Forløb over 10 uger

• Hele førskolegruppen deltager mellem 14-18 
børn

• Udsatte områder med meget stor sproglig 
spredning

• Forskellige modermål

• Deltagelse og opfølgning af pædagoger fra 
daginstitutionen

• Stor inddragelse af sproglig læringsmiljøp

• Bygget op omkring bøger og dialogisk læsning

• Forældreinddragelse 

• Forældremøde ved opstart, midtvejs, afslutning
• Materialer til at arbejde hjemme.

Forløb i før-skolegrupper
opmærksomhed



Skriftsproglig udvikling er en 
fortsættelse af sproglig udvikling…



• 3 års sprogvurdering

• Sprogforståelse

• Ordforråd - navneord, udsagnsord, enkelt tillægsord

• Rim - lydlig opmærksomhed

• 4 års sprogvurdering

• Opmærksomhed på skrift -
skriftsprogskoncepter: læseretning, kendskab til 
enkelt dele: ord, bogstav, mellemrum.

• 5 års sprogvurdering

• Bogstavkendskab - bogstavets form og navn

• Opdeling af ord - sammensatte ord, stavelser, lyd

Tidlig skriftsprogstilegnelse/ Sprogvurdering



Hvornår skal vi være 
opmærksomme?
• Skæve sprogvurderinger

• Genetisk disposition

• Udtalevanskeligheder



Opbygning af forløb

• Bygget op omkring den naturlige 
sproglige udvikling
• Rim

• Sammensatte ord

• Stavelser

• Bogstav & bogstav-lyd



Rim

• Rime-kompetence er centralt i forhold til den lydlige 
del af sproget.

• Når et barn udvikler sin lydlige opmærksomhed udvider 
det sin lydlige bevidsthed. 

• Rim og remser skaber fokus på sprogets formside 
Skelne og høre lydlige ligheder i ord

• Ideer
• Minimale par
• Remse-eventyret Kylle Rylle
• Rim-hop
• Sange 
• Lytte-lege



Sammensatte ord 
og stavelser
• Opdeling af ord henviser til barnets evne til at 

skelne mellem og adskille sproglyde.

• Det er dermed en del af barnets lydlige 
opmærksomhed.

• De begynder at forstå, at form og indhold det vil 
sige lyd og mening ikke hænger uløseligt sammen, 
men at ny mening kan opstå når to ord sættes 
sammen og skilles ad.

Ideer:

• Hænge ord op, som børn kan eksperimentere med.

• Spille spil

• Bogen ‘Aben Osvald’

• Klappe stavelser på navne



Bogstaver og bogstavlyde 

• Bogstavkendskab henviser til evnen til at 
udpege og navngive bogstaver

• Grunden til, at vi i sprogvurderingen tester 
denne kompetence er, at der er belæg i 
forskningen for at udlede, at et tidligt 
kendskab til bogstaver (før skolealderen) er 
med til at styrke barnets senere 
læsefærdigheder.

Idéer:

• Bogstaver i læringsmiljø – bogstavsplakater

• Bogstaver som børnene kan lege med.

• Ordkort 

• Leg med forlyd - A & I



Forløb med vokaler

• Vokal-lydene er et godt 
udgangspunkt, fordi lyden 
stemmer overens med bogstavets 
navn.

• Udgangspunkt i bog: Hvad siger 
sneugleungen Ulla?

• Inddrage forskellige lege med 
lydene på vokalerne.

• Interaktiv tavle – indtaling af 
vokal-lyde.



Lege-skrivning/opdagende 
skrivning
Hvordan?

• Gå foran, ved siden af og gå bagved. 
Vær rollemodel som barnet kan 
imitere

• Jeg-forankring - Udgangspunkt i 
barnets zone for nærmeset udvikling

• Mulighed for at øve sig

• Fælles opmærksomhed

• Social aktivitet

Fordi:

• Det inspirerer børnene til at udforske 
skrevet tekst.

• Inddrage skrift som informativ og 
meningsfuld



Høj fysisk kvalitet ift. tidlig 
skriftsprog
• Fysiske bogstaver

• Bøger inkl. alfabetbøger

• Papir/skriveredskaber 

• Skriftmaterialer tiltænkt børnenes 
læring: plakater, alfabetet, ordkort.

• Skrivehjørne

• Eksempler på biliteracy

• Skrift 

• Skriftsproglige rekvisitter i 
legeområdet 

• Materialer til forældrene



Film



Summe-øvelse

Hvad tænker I om det I har hørt indtil videre?



Matematisk opmærksomhed

• At lære matematik er også at lære 
sprog.

• Skabe opmærksomhed og 
interesse for tal, mængder, farver, 
former og kategorisering.

• Matematik i dagtilbud er ikke 
abstrakt og svært – det skal være 
meningsfuldt.

• Tidlig matematik skal leges ind og 
blive til en naturlig del af 
aktiviteter og leg i hverdagen.



Tal & Mængder



Tal & Mængder



Former & Farver



Kategorisering & mønstre



Før-fagligt sprog



Afrunding og spørgsmål



Tak for i dag 



• ‘Jeg er klar!’ – Janice Greenberg & Elaine Weitzman (oversat af Helle Iben Bylander og 
Trine Kjær Krogh)

• ‘Mere end ABC – tidlig literacy i dagtilbud’ – Elaine Weitzman og Janice Greenberg
(oversat af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh)

• ‘Fysiske læringsmiljøer’ – Justin Markussen-Brown, Sofie Neergaard, Sanne Schou Olesen, 
Fabio Trecca.

• ‘Leg med sproglyde’ – Marie Poulsen Riis og Helle Therkelsen

• ‘Språklæring det siste året i barnehagen’ – Ingvild Algheim, Cecilie Dyrkorn Fodstad, 
Christine B. Østbø Munch og Marit Semundseth.

• ‘Leg med tal og former’ – Rose-Marie Eriksson

• ‘Leg med bogstaver’ – Trine Bluhme Knudsen og Gry Bjerre Dalsgaard’

• ‘Grib skriften’ – Maria Kolind Knudsen

• ‘Literacy – i familie, børnehave og skole’ – Carina Fast

• ‘Biliteracy i børnehaven – at arbejde med skrift på flere sprog i dagtilbud’ – VIA university
college.

• ‘Mærk Sproget’ – Jørgen Frost

Litteratur


