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Sådan kan du læse med din baby 
Vi ved, at glæden ved at læse starter i hjemmet, og du kan sagtens læse med din baby, fra han 
eller hun er spæd. Hvis du gør læsning til en daglig og hyggelig rutine fra fødslen, er det en stor 
støtte for barnets senere sprog – også selvom han/hun i starten ikke forstår dine ord. Når du 
læser, oplever din baby sprogets lyde og rytme. Og dit nærvær giver tryghed. Når din baby er 
helt lille, skal læsning og leg understøtte hinanden. 
 
Du behøver derfor ikke at læse en bog fra ende til anden - og du behøver endda ikke at læse 
teksten. Du kan sagtens bare bladre i bogen, pege på og fortælle om, hvad der er på billederne. 
Brug gerne det sprog, du selv taler bedst.  
 

• Vælg bøger med stor kontrast i farverne. Fx pap- og stofbøger med enkle illustrationer. 

• Følg dit babys interesse, giv baby tid til at reagere og lyt godt efter lyde, pludren og 
begyndende ord. Hold jeres lille samtale i gang ved at svare og spørge.  

• Peg og sæt ord på ting og handlinger, fx: ”Se en sort kat. Katten spiser.”  

• Fortæl, hvad du selv gør, mens du læser (åbner, bladrer, peger, osv.). 

• Vis nysgerrighed (”Hvad mon der sker …?”)  

• Lad din baby lege med bogen – forsøge at holde den, sove med den, måske bide i den. 

• Lav sjove lyde, der passer til bogen, og tilpas din stemme til forskellige figurer.  

• Læs den samme bog mange gange – babyer ELSKER gentagelser. 

• Læs kun så længe din baby har lyst og ro til det.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
HUSK! Jo mere du taler, leger og læser med din baby, desto bedre et sprog får dit barn – og 
desto bedre muligheder for at lære får dit barn, når det skal i skole. 

DET VED VI:  
 

• Et barns læsefærdigheder som 11-12-årig 
afhænger af den mængde ord, barnet kender 
… når det er 3 år. 

• Samtale stimulerer sproget 6 gange mere 
effektivt end almindelig højtlæsning og 
enetale fra voksne. 

• Læsning med samtale er ikke alene godt for 
børns sprog, men styrker også deres evne til 
at koncentrere sig, lære og lytte.  

Rigtig god fornøjelse med samtale, leg og læsning! 
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SPROGET STARTER HJEMME 
Giv dit barn en god start på sproget med 

samtale, leg og læsning (0-3 år)  
 
 
 

Hør folder som 
lydfil via QR 
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Sproget starter inden fødslen 
Først og fremmest – stort tillykke med din lille dreng eller pige. At have fået et barn er sikkert 
én af de vigtigste ting, der er sket i dit voksne liv. Måske endda den vigtigste. At udvikle sprog er 
til gengæld noget af det vigtigste, der sker i dit barns liv. Sproget er vores indgang til at forstå 
den verden, vi lever i, og til at omgås andre mennesker. 
 
Din baby begyndte allerede at lære sprog ved at lytte til din stemme, mens han/hun lå i maven, 
og der er intet tidspunkt i barnets liv, hvor sproget udvikler sig så hurtigt som i 0-6 års alderen.  
Men sproget kommer ikke bare af sig selv. Børn tilegner sig sprog i tæt samspil med deres 
omgivelser, dvs. de mennesker og daglige rutiner, de møder hjemme og i dagtilbuddet.  
 
Vi ved bl.a., at barnets evne til at lære at læse og skrive afhænger af, hvor godt et sprog barnet 
har inden skolealderen. Derfor spiller du som forælder en stor rolle for dit barns sprog allerede 
nu, hvor han/hun stadig kun er en baby. 
 
Din baby lærer sprog, når du:  
 
 

• sætter ord på de ting, han/hun prøver at fortælle  
med fx gråd, pludren og fagter 

• taler om det, I oplever sammen 
• holder øjenkontakt, lytter, svarer og giver tid 
• synger sange og siger remser 
• leger med din baby 
• læser bøger for ham/hende 

 
Børn skal høre sprog for at lære sprog. Men børn lytter ikke kun til vores ord – de ser også på 
vores kropssprog og ansigtsudtryk, de bemærker, om vi er nærværende, og de lytter til vores 
stemmeleje.  
 
Selv om det kan virke fjollet at tale med en lille baby, der ikke kan svare, så er det vigtigt, at du 
viser vejen for, hvordan to mennesker skiftevis taler og lytter til hinanden. Du lærer din baby at 
kommunikere gennem dialog, øjenkontakt, ansigtsudtryk, fagter, turtagning (at I skiftes til at 
”tale”) og fælles opmærksomhed (når I er opmærksomme på den samme ting) – og derfor skal 
du tale med – ikke til – din baby. 
 
Hold øje med, hvad din baby er optaget af og start der. Du kan forestille dig, at jeres samvær er 
lidt som en samtale, hvor I skiftes til at have ”ordet”.  
 
Tal med din baby i det sprog, der falder dig mest naturligt. Hvis I er en flersproget familie, så 
kan I som forældre sagtens tale til barnet på hvert jeres modersmål – også selvom baby 
kommer til at høre et helt tredje sprog, når det starter i dagtilbud. Det vigtigste er, at du som 
voksen giver barnet så mange erfaringer med sprog, samtale og kommunikation som muligt – 
på det sprog, du taler bedst. Dit barn vil få mange erfaringer med dansk i dagtilbuddet.   
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Sådan kan du tale med din baby 
Det bedste ved samtaler er, at de især finder sted i hverdagssituationer som fx spisetid, 
badetid, gåture, pusletid og putning. Alle situationer, hvor din baby har det rart og nyder 
samværet med dig, er en god anledning til samtale: 
 

• Tal om det, I oplever sammen. Jeres daglige rutiner har mange ord og sætninger i sig.   

• Lad din babys nysgerrighed styre samtalen. Sæt ord på det, din baby er optaget af. 

• Tilpas din stemme, dvs. tal langsomt, i højere tonefald, med overdreven udtale og mange 
gentagelser. Det fanger din babys opmærksomhed og gør det lettere for hende/ham at 
opfatte sprogets lyde.    

• Brug fagter sammen med ord. Det behøver ikke være særlige babytegn. Vi har masser af 
almindelige fagter– fx at gnide hånden på maven, mens du siger ”Du er vist sulten.” 

• Brug mange forskellige ord. Børns ordforråd vokser, jo flere forskellige ord de hører.  
Du kan sagtens bruge svære ord, bare du forklarer dem og har dit barns opmærksomhed.  

• Lad barnets lyde være en del af samtalen og hold pause, så I skiftes 
til at ”snakke”.  

• Gentag evt. lydene din baby laver. Hold jeres lille samtale i gang ved 
at svare og spørge. 

 

Sådan kan du lege med din baby 
Udover jeres daglige rutiner er legen en vigtig del af dit samvær med din 
baby. Giv tid til at lege, når din baby er udhvilet, mæt og i godt humør.   
 

• Vælg legetøj med stor kontrast i farverne. Fx hånddukker, 
stabelklodser og gerne en sjov uro over puslebordet.  

• Undgå at have meget forskelligt legetøj fremme på én gang. Hellere få ting, som I bruger 
masser af tid og ord på. 

• Følg dit barns interesse, giv barnet tid til at reagere og lyt godt efter barnets lyde,  
pludren og begyndende ord.  

• Peg og sæt ord på ting og handlinger, fx: ”Se den blå bold. Bolden triller.”  

• Fortæl, hvad du gør, når du leger (triller, bygger, vælter, ryster, osv.). 

• Vis nysgerrighed (”Hvad mon der sker …?”) og begejstring (”Uuuh, det væltede!”)  

• Lav sjove lyde, der passer til tingene, og tilpas din stemme til forskellige bamser og dukker.  

• Leg den samme leg mange gange – babyer ELSKER gentagelser. 

  
 

Syng med din baby 
Uanset om du synes, du er god til at synge eller ej, så elsker din baby at høre dig synge, og sang 
er en vigtig vej til sprog. Vælg sange, du selv kender og holder af, og sæt gerne bevægelser på. 
Syng godnatsange, sjove sange, vrøvlesange, folkeviser, popsange, osv.      


