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Sprog i naturformidling

Trine Kjær Krogh: trine@sprogin.dk

Dagens underviser

Trine Kjær Krogh

Daglig leder i Sprogin

Uddannet:
- Cand.mag. dansk og religion.
- Lærer i dansk som andetsprog
- Pd. i specialpædagogik
- Lektor børns sprog og specialpædagogik
- Certificeret observatør og instruktør i ITERS-R og ECERS-3 

(Infant/Toddler Environment Rating Scale®, Revised & Early Childhood
Environment Rating Scale®, Third Edition). 

Forfatter og oversætter altid i samarbejde med Helle Iben Bylander
Sprogtilegnelse i et inkluderende perspektiv, Sprogets Milepæle, Dit barns sprog, Stærkt 
sprogarbejde, Sprogvurdering af 2-årige, Børn med flere sprog (og mange mange flere).
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Sprogin
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Blog:https://sprogin.wordpress.com/ 

Facebook: 
www.facebook.com/sprogin.dk

Hjemmeside: www.sprogin.dk

Sprogin tilbyder kurser inden for alle aspekter af sproget

• PD-inspirerede kurser
• Sprogpædagogik i praksis
• Tidlig indsats
• Literacy
• Sprog i samspil, Mere end ABC, Teachers Talk (Hanen)

mailto:trine@sprogin.dk
http://www.facebook.com/sprogin.dk
http://www.sprogin.dk/
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Kvalitet i naturformidling
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Ordforrådets 
organisering

• Lagret i specielle netværk
– Lydlige associationer, klang 

• hund rund (rim)  

• katt matta (allitteration)

– syntagmatiske associationer
• hund  gøer (syntaktisk sekvens)

• hund  farlig (syntaktisk sekvens)

– paradigmatiske associationer
• hund  kat  

• hund  dyr

• hund  gravhund

• hund  snor, hale                          
• Salameh, Bylander, Krogh og Hedman 2017
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Organisering

• Størrelsen af ordforrådet og organisationen 
betyder noget. 

• Ordene lagres i særlige netværk i hjernen, som 
holdes i gang af semantiske eller fonologiske 
principper, for at man ikke skal få 
ordmobiliseringsproblemer, som kommer når 
man ikke har et fungerende netværk. 

Input som forudsiger
sprogudvikling i vuggestuen

• 1,5-2,5 år: Mængden af ord – her gælder det 
at børnene skal høre mange ord hver eneste 
dag på begge sine sprog. Leg, pegebøger og 
udpegning af handlinger og genstande er i 
højsæde i denne periode.

• Rowe (2012), Bylander & Krogh (2017).
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Indput som forudsiger sprogudvikling i 
vuggestue/børnehave

• 2,5-3,5 år: Diversiteten og kvaliteten af ord – her 
gælder det om, at børnene skal begynde at kunne 
differentiere mellem ordene – der er forskel på at løbe, 
spurte og race afsted. Alle blomster er ikke bare 
blomster, der er sommerblomster og stauder, der er 
solsikker, roser og kløverblomster. Man er ikke 
nødvendigvis kun sur, man kan være tordende arrig 
eller frustreret. Børnene skal møde mange forskellige 
ord, som udtrykker næsten det samme, og det er 
naturligvis også gældende på barnets andet sprog. 
Disse ord skal barnet møde i samtaler, leg og gennem 
boglæsning. 

• Rowe (2012), Bylander & Krogh (2017).

10

Input som forudsiger sprogudvikling 
hos mellemgruppen i børnehaven

• 3,5- 4,5 år: antal af ord vedrørende 
dekontekstualiseret sprog (fortællinger, 
forklaringer, fantasi, lade-som-om lege). Nu er det 
betydningsfuldt, at børnene møder mere 
komplekse fortællinger, at der lægges vægt på 
forklaringer og på at lege fantasifulde lege med 
børnene og om at skabe historier i fællesskab 
med børnene og at inspirere dem til at gøre det 
selv. 

• Rowe (2012), Bylander & Krogh (2017).
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Input som forudsiger sprogudvikling 
hos de ældste i børnehaven

• 4,5- 7 år Antallet af sjældne ord. Egentlige 
fagord, sjældne udtryk. 

• Rowe (2012), Bylander & Krogh (2017).

12



04-09-2017

5

At sætte ord på…

• Det er virksomt at ”sætte ord på” i 
vuggestuen, det er nødvendigt at sætte ord 
på, hvis man får børn som er nye på dansk ind 
i børnehaven, men det er problematisk, hvis at 
”sætte ord på” bliver den bærende 
sprogpædagogiske strategi for alle børn med 
flere sprog i hele førskoleperioden. 

• Salameh, Bylander, Krogh og Hedman (2017)
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Følg barnets initiativ -
kunsten ”at ugle”

Hold udkig efter barnets interesser. Hvad fortæller barnet 
dig?

Giv tid - Sig ingenting, Læn dig frem og se 
forventningsfuldt på barnet.

Lyt opmærksomt på barnets ord og lyde
uden at afbryde, selv om du tror, at du har regnet ud, 
hvad barnet vil sige. 

14
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Ansigt til ansigt

Weitzman og Greenberg 2014
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Strive for five

Voksne skal tilstræbe 
dialoger med mindst fem 
turtagninger. Børn har brug 
for at blive udsat for ord og 
begreber, som optager dem, 
og som de selv kan blive 
inspireret til at anvende 
(Dickinson 2012, Bylander og 
Krogh 2014). Din interesse i 
barnets verden, må gerne 
skabe refleksion hos barnet.

Spørg ikke hvad den hedder, men
(Nettelbladt 2007)

• Kategori

• Funktion

• Kontekst

• Beskrivelse

• Lighed

• Hvad passer den sammen med?

• Hvad bruges den til?

• Hvor kan man finde den?

• Kan du beskrive den?

• Hvad ligner den?
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Kommentarer

• Sætter gang i en åben samtale uden at være 
styrende.

• Jeg gad vide, hvor edderkopperne bor, når det 
er vinter…

• Da jeg var barn, fik vi tit ulækkerhedsmadder.

• Ai, jeg har også slået mig på knæet…
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Struktur i hverdagen 

• En hverdag, som er organiseret med høj kvalitet 
for børnenes trivsel og læring, er organiseret i en 
vekselvirkning mellem voksenstyrede aktiviteter 
og fri leg. Dette er begrundet i, at børns læring 
og leg styrkes ved udforskning.   

• (Harms, Clifford & Cryer, 2015).
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Tidlig indsats og læring

• Jay Giedd, som er neurolog ved University of 
California, San Diego, siger: De fleste børn 
under 7 – 8 år er bedre egnet til aktiv 
udforskning end didaktiske forklaringer. 
"Problemet med over-strukturering er, at det 
afskrækker udforskning”.
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…og

• Det er blevet påvist, børn i en flersproget 
kontekst scorer højere på opgaver, der involverer 
aktive aktiviteter (Bialystok et al, 2010;. Morton, 2010

Men
• Samtidig er det vigtigt, at man ved, at 

strukturering kan være effektivt, når det 
præsenteres naturligt og i en børnecentreret 
kontekst med fokus på børnenes interesse og 
aktive deltagelse. Fordi det giver glæde og lyst til 
at vide mere. 

21
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Tidlig indsats og læring

• Det betyder, at man må arbejde med at undgå 
overstrukturering, der fjerner den voksnes 
opmærksomhed på børnenes input og 
interesser. 

• Læring og trivsel går hånd i hånd. 
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Formidling

• Præsentation
• Sporleg med halm
• Placering i musereden
• Børnenes opmærksom rettes mod musens øre og 

egne øre (og øje, næse/snude mund)
• Børnene holder musen
• Reb – hale – balance
• Snak om føde – børnene og musene smager
• Knurhår og snude og gemme/lytteleg museleg 

balanceleg 

Fokuspunkter

• Gode museord til børn 1,5 -2,5 (mængde af 
ord, trin 1): 

• Gode museord til børn 2,5-3,5 (diversitet og 
kvalitet, trin 2): 
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Efterbehandling i 
samarbejde med pædagogerne

• Hjælp til at dokumentere oplevelsen

• Billeder af barnet og musen, kommentarer om 
barnets reaktion 

• snak om sanser: hvordan føles det at røre ved 
en mus, hvordan smager musens mad

Tak for denne gang


