
Indledning

Denne bogs hovedtema er børns sprog og kommunikationsudvikling i før-
skolealderen – i tale og skrift. Det er et ambitiøst tema, fordi sproget er
indvævet i så at sige alle centrale udviklingsområder: I identitetsdannelsen
og emotionel udvikling, i problemløsning og intellektuel vækst, samt i so-
cialt samspil og udvikling af sociale færdigheder. Man kan derfor kun van-
skeligt diskutere sprogudvikling og sprogstimulering uden også at berøre
alle disse andre områder. Det er desuden en central pointe for mig, at
sprogstimulering skal være ”jeg-forankret”, det vil sige, at den bør tage ud-
gangspunkt i barnets initiativ, behov og interesser på en måde, der styrker
identitetsdannelse, selvfølelse og selvbillede i positiv retning. Dermed vil
bogen forhåbentlig også have en vidensintegrerende effekt hos læseren.

En sådan perspektivrig angrebsvinkel fordrer en bevidst afgrænsning.
Aldersmæssigt afgrænser jeg mig derfor til småbørnsalderen. I disse år sta-
biliserer, videreudvikler og raffinerer børn den grundlæggende sprog- og
kommunikationskompetence, som blev udviklet i de første leveår. I valg af
fokus prioriterer jeg temaer, som berører sammenhænge, afhængigheds-
forhold og forskelle mellem tale og skrift. Mange forslag til pædagogiske
tiltag stimulerer eksempelvis både talt og skrevet sprog. Og når det gælder
nedslag i det pædagogisk-psykologiske felt, koncentrerer jeg mig om ud-
viklingsbeskrivende og metodiske indfaldsvinkler og problemstillinger.

To-tre- til fem-seksårige har i flere år været en lidt overset aldersgruppe,
sådan som ”mellembørn” ofte er. Stor forskningsinteresse er blevet viet de
yngste børn i børnehaven specielt den tidlige kommunikation mellem om-
sorgsgiver og det lille barn. Og gennem firserne og halvfemserne blev me-
gen opmærksomhed viet de seksårige. Der findes selvfølgelig gode bøger
om småbørns sprogudvikling på nordiske sprog, men de har ofte et smalt
sprogligt fokus. Det brede sproglige stimuleringspotentiale, som knytter
sig til småbørnsalderen, er derimod i mindre grad blevet synliggjort i nor-
disk faglitteratur hidtil.

Med øgede krav til skriftsproglig kompetence i verdenssamfundet og
med øget viden om børnehavens betydning for en god skriftsproglig ud-
vikling må børnehavens sproglige stimulering få øget fokus. De pædago-
giske tiltag, jeg anbefaler i denne bog, er baseret på de sidste ti års
forskning om tidlige forudsætninger for en god sproglig 
udvikling i tale og skrift. Forhåbentlig vil bogen binde den talesproglige
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stimulering, som børnehaven har tradition for i småbørnsalderen og det
øgede fokus på skriftsproget hos seksårige sammen.

Bogen henvender sig først og fremmest til pædagoger og øvrige, som ar-
bejder med børn i førskolealderen. Den kan forhåbentlig også læses med
udbytte af andre med interesse for børn og pædagogik, for eksempel for-
ældre og lærere.

Jeg har haft en dobbelt hensigt med bogen. For det første er den tænkt
som en lærebog på grund-, efter- og videreuddannelser, specielt uddan-
nelser som er rettet mod førskolealderen. Derfor omfatter bogen relativt
grundige teoretiske gennemgange af centrale udviklingsområder og meto-
diske arbejdsmåder samt gennemgange af teoretiske begrundelser for pæ-
dagogiske tiltag. For det andet er bogen tænkt som en praktisk håndbog
for pædagoger og andre, som arbejder med børn i tre- til femårsalderen.
Flere kapitler har derfor en praktisk-pædagogisk profil med konkrete ek-
sempler på, hvordan man stimulerer børns sprog i småbørnsalderen. I ap-
pendiks vil læseren desuden finde en samling konkrete idéer til pædago-
giske tiltag med præcise anvisninger på, hvordan aktiviteterne kan gen-
nemføres.

Den dobbelte hensigt med bogen afspejles i dens opbygning. Bogen be-
står af to hoveddele, som er inddelt i 11 kapitler. Som tillæg findes appen-
dikset med idéer og eksempler.

I Del I optegner jeg et teoretisk bagland for pædagogisk arbejde med
børn i småbørnsalderen. Her begrundes et konstruktivistisk læringssyn
med henvisning til udviklingspsykologisk og didaktisk teori (kapitel 2). Jeg
diskuterer temaer som leg, principper for læring og førskolelærerens rolle
som formidler af læringen. Her diskuteres også teori om sprog, kommuni-
kation og sprogudvikling (kapitlerne 1, 3, 4 og 5). Og her begrundes den
forebyggende profil, som udgør en helt central idé i mit pædagogiske
grundsyn (kapitel 6): Det er ved at tilrettelægge kompetenceudvikling gen-
nem mestringsoplevelser, at nederlag forebygges, og motivation for læring
udvikles.

Del II har en mere markeret praktisk-pædagogisk profil, selvom læring
og pædagogiske problemstillinger også står centralt i Del I. Her diskuteres
forslag til arbejdsmåder i forhold til fire pædagogiske nøgleområder:
Generelle sprogfærdigheder (kapitel 7), Situationsuafhængigt sprog (kapitel 8),
Sproglig opmærksomhed (kapitel 9) og Erfaring med læsning og skrivning (ka-
pitel 10). I kapitel 11 diskuteres til slut nogle organisatoriske udfordringer,
som en individtilpasset og forebyggende pædagogik fører med sig.

De fire pædagogiske nøgleområder danner også stammen i bøgerne
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Skriftspråkutvikling gjennom lek (Hagtvet 1988, på dansk: Skriftsprogs-
udvikling gennem leg, Gyldendal 1989) og Lek med språket (Hagtvet og
Palsdottir 1992, på dansk: Leg med sproget!, Gyldendal 1999). Bogen ligger
derfor reelt til grund for de tidligere bøger, samtidig med at den bygger bro
til sprogstimuleringen i skolens første klasser.

Nøgleområdernes betydning for pædagogisk arbejde i småbørnsalderen
dokumenteres i bogen med henvisning til teori og nyere forskning. I til-
læget trækker jeg konkrete eksempler på stimulerende aktiviteter og meto-
diske indfaldsvinkler frem.

Bogens Del II skal kunne læses uafhængigt af Del I. Derfor gentages i
nogen grad præmisser og begrebsdefinitioner fra Del I. De pædagogisk
orienterede kapitler i Del II kan benyttes som metodeanvisninger på af-
grænsede udviklingsområder, og uden at man først skal have læst Del I.
Det kan være praktisk, hvis man behersker teoristoffet i Del I, men savner
nye pædagogiske tiltag i forhold til praksis. Eller modsat, at de pædago-
giske aktiviteter sidder på rygraden, men man trænger til at gå tilbage til
teorien for at få skærpet forståelsen for, hvorfor man gør som man gør.
Som regel vil indsigt i teoretiske begrundelser give en mere fokuseret og
virkningsfuld pædagogisk praksis. I ”rammerne” finder man uddybende
eksemplificerende tillægsstof.

Endelig kan en hektisk arbejdssituation gøre, at man ikke kan overskue
at begynde med hele bredden af nøgleområder på samme tid. Så kan man
sætte sig ind i et nøgleområde ad gangen og bruge resten af bogen som op-
slagsbog. Flere praktiserende pædagoger har i en travl børnehavehverdag
valgt en lignende fremgangsmåde. Selv om alle aspekter ved sproget
hænger sammen, kan det give god mening at begynde med at arbejde sy-
stematisk med et nøgleområde, for derefter at arbejde med de andre om-
råder, for eksempel i en treårsperiode.

I forhold til at fokusere på det talte sprog, lægger jeg op til en pædago-
gik, som vægter skriftsproglige aktiviteter i et større omfang, end vi har tra-
dition for i nordiske børnehaver. Skriftsprogsstimuleringen skal imidlertid
ikke ske på en formaliseret måde, som kan give ”boomerangeffekt” i form
af tabt lærelyst og kun lille interesse for skriftsproglige aktiviteter.
Aktiviteterne er for en stor del de samme, som småbørn altid har været en-
gageret i, men jeg foreslår på nogle områder både en øget mængde og in-
tensitet samt en mere målrettet udformning. De skal desuden bygge på det
enkelte barns interesser, og metodisk er legen den vigtigste indfaldsvinkel.

Der er flere grunde til at anlægge en vinkel, hvor småbørns kommuni-
kationsfærdigheder stimuleres gennem tale og skrift. Med seksårige i sko-

12 IN D L E D N I N G

Uddrag af "Sprogstimulering", Alinea 2004



len er der opstået et behov for at bygge en ny bro mellem børnehave og
skole på småbørnenes præmisser. Meget nyere forskning om skriftsproglig
udvikling understreger desuden førskolealderen som en central læ-
ringsarena og som en periode, hvor mulighederne for at forebygge læ-
ringsvanskeligheder er optimal. Den viser også, at parallel stimulering af
tale og skrift ser ud til at bidrage positivt til sprogudviklingen helt fra før-
skolealderen, hvis den bare foregår på førskolebarnets præmisser.

Børn, som vokser op i en skriftkultur, udvikler en form for skriftsprog-
lig kompetence flere år før, de begynder i skolen og læser og skriver alfa-
betisk. At børn kan lære at læse og skrive på et langt tidligere alderstrin,
end skolesystemerne i Norden lægger op til, er gammelt nyt. I enkelte
lande, for eksempel Frankrig, begynder læse- og skriveundervisningen al-
lerede i fireårsalderen, og der har været gennemført eksperimenter, der vi-
ser, at børn kan lære at læse helt ned i toårsalderen.

Selv om det er muligt at lære børn at læse tidligt, er det ikke mit ærinde
med bogen at invitere til tidlig læseundervisning. Det, jeg derimod invite-
rer til, er, at børn kan udforske og eksperimentere med skriftsproget alle-
rede i småbørnsalderen – gennem leg og i dagligdagens aktiviteter.
Dermed kan de erfare, hvad skriftsproget bruges til, og hvordan det bru-
ges, før kravene om at mestre bliver for dominerende. I en sådan holdning
er forebygningstanken placeret centralt, fordi der gives mulighed for, at
børnene kan udvikle sig i egen takt og på en mere børnecentreret måde,
end skolen ofte lægger op til. Mange af de aktiviteter jeg trækker frem, er
de samme, som erfarne pædagoger har arbejdet med i mange år, men be-
grundelserne er muligvis bedre teoretisk forankret. Måske er de også an-
derledes end dem, vi traditionelt har holdt os til. Med ændrede begrun-
delser bliver aktiviteterne også gennemført med en noget ændret profil og
fokusering. Pædagoger har for eksempel altid ”klappet stavelser” i børne-
nes navne. Det understreger det enkelte barns identitet, skaber fælles-
skabsfølelse i gruppen, koordinerer sproglige og motoriske funktions-
områder, fremmer rytmesansen osv.

Men fokuseringen og progressionen bliver en lidt anden, når man ser
”klappe stavelser” som en skriftsprogsstimulerende aktivitet, hvor målet
er, at barnet skal blive bevidst om, at det talte sprog kan deles ind i seg-
menter, hvoraf et segment er stavelsen, og et endnu mindre segment er den
enkelte sproglyd. Udførelsen af aktiviteten vil nu sandsynligvis i større
grad understrege den sproglige rytme og udtalen af ordene, som ”klap-
pes”. Måske vil man bevidst bruge korte og lange navne, for eksempel
Hen-ri-et-te og Mads, og til og med tælle, hvor mange klap/stavelser der
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er i hvert ord. Måske samtales der om, hvad det er, der gør, at nogle navne
er lange (der er mange ”klap”), og nogle er korte. Børnenes navne kan
også være skrevet på en tavle eller et stykke papir, sådan at børnene kan se,
at der er en sammenhæng mellem ”klappene” og bogstaverne i skriftbille-
det (HEN-RI-ET-TE). Et langt ord har dermed både mange klap og
mange bogstaver.

Parallelt med nedskrivningen af bogen er idéerne til praktiske aktivite-
ter blevet afprøvet i børnehaver i Stockholm og Oslo. De er dermed skabt
gennem et konkret samspil mellem teori og praksis. Ofte blev idéerne re-
videret og forbedret af pædagogerne gennem idéernes møde med praksis,
og ikke sjældent bidrog pædagogerne selv med nye idéer og aktivitetsfor-
slag. Erfaringerne blev diskuteret og idéerne raffineret på seminarer og
møder.

I bogen forsøger jeg at formidle den syntese mellem teoretisk forståelse
og praktisk erfaring, som samarbejdet med pædagogerne resulterede i.
Denne fremgangsmåde, mener jeg, har givet bogen en speciel egenart –
også gennem de mange citater og eksempler, som fra svenske børn gengi-
ves i svensk sprogdragt, mens norske børns gengives på norsk.

 

Uddrag af "Sprogstimulering", Alinea 2004


