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Styrk din turtagning 
med de 0-6 årige

Webinar

v/Ulla Flye Andersen
2. februar, 2021
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Det kommer vi omkring

• Turtagning – hvad, hvorfor og hvordan
• Turtagning i forskellige aldre
• Turtagning i forskellige situationer
• Muligheder for download
• Litteratur
• Skema
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Om Sprog&Leg
• Efteruddannelse, rådgivning og 

foredrag om børns sprogtilegnelse 
0-6 år

• Udvikling og salg af sprogstimulerende 
bøger, materialer og legetøj

• Udvikling af aktiviteter og materialer, 
der understøtter praksis omkring 
børns sprog, leg og læring

Firmaet er stiftet i 2007 af Ulla Flye
Andersen, der er tale- og sprogkonsulent 
med Master i sprogtilegnelse.
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HVAD VED VI 
OM BØRNS 

SPROG?
De seneste års forskning
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Fokus på den voksnes rolle
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Mennesker vil
kommunikere
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Turtagning
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Turtagning / vippeture
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Responderer

God kommunikation er en balance

Interaktion/samspil
Samværet mellem barn og 
voksen skaber muligheder 
for interaktion – jo flere 
vippeture, desto bedre.
Samspillet er den vigtigste 
motivation for at lære 
ord/sprog. 

Information
Den voksne sætter ord på 
barnets oplevelser og 
handlinger og udvider 
barnets sprog. 
Informationerne skal være 
relevante og passende ift. 
barnets sprog og alder. 
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Initierer Responderer
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God kommunikation er en balance

Interaktion/samspil
• Lytter

• Holder sig til emnet
• Kan få lytters opmærksomhed
• Turtagning i samtaler
• Stiller spørgsmål
• Besvarer spørgsmål
• Holder øjenkontakt

Information
• Godt ordforråd

• God forståelse
• God grammatik
• Let at forstå
• Udtrykker sig tydeligt
• Godt kropssprog
• God mimik
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Børn med sproglige udfordringer har 
endnu mere brug for samspil 
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4 kommunikationsstile

Hvad er barnets foretrukne adfærd?
• Passiv

Barnet tager sjældent initiativ til eller deltager i en samtale 
• Egen dagsorden

Barnet leger helst selv og henvender sig kun, 
hvis det har brug for noget 

• Afventende
Barnet holder igen med at deltage og 
snakker ofte mest med voksne 

• Social
Barnet indleder og deltager i samtaler 
med både voksne og jævnaldrende

• Indleder barnet spontant et samspil 
og initierer interaktioner?

• Responderer barnet, når andre 
initierer samspil?
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Kommunikationsstile

Det behøver ikke være en ”udfordring” for barnet, 
men det stiller krav til os som voksne! 

Afventende

Egen 
dagsorden

Social

Passiv
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Sådan tager barnet tager tur
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0-8 mdr.

• Søger 
øjenkontakt

• Sparker med 
benene

• Trækker vejret 
hurtigere

• Andre små 
reaktioner med 
kroppen

8-14 mdr.

• Rækker ud efter 
genstande

• Peger

• Siger lyde

• Bevæger 
kroppen 

14-23 mdr.

• Bruger bestemte 
ord/lyde, tegn, 
som er en del af 
legen/kommunik
ationen

• Peger

23-36 mdr.

• Sætter 2-3 eller 
flere ord 
sammen, som 
indgår i rutiner, 
rim eller sange.

• Bruge ord som 
”mere” og ”mere 
xxxx”

0-8 mdr.

• Søger 
øjenkontakt

• Sparker med 
benene

• Trækker vejret 
hurtigere

• Andre små 
reaktioner med 
kroppen

8-14 mdr.

• Rækker ud efter 
genstande

• Peger

• Siger lyde
• Bevæger 

kroppen 

14-23 mdr.

• Bruger bestemte 
ord/lyde, tegn, 
som er en del af 
legen/kommunik
ationen

• Peger

23-36 mdr.

• Sætter 2-3 eller 
flere ord 
sammen, som 
indgår i rutiner, 
rim eller sange.

• Bruge ord som 
”mere” og ”mere 
xxxx”

0-8 mdr.

• Søger 
øjenkontakt

• Sparker med 
benene

• Trækker vejret 
hurtigere

• Andre små 
reaktioner med 
kroppen

8-14 mdr.

• Rækker ud efter 
genstande

• Peger

• Siger lyde
• Bevæger 

kroppen 

14-23 mdr.

• Bruger bestemte 
ord/lyde, tegn, 
som er en del af 
legen/kommunik
ationen

• Peger

23-36 mdr.

• Sætter 2-3 eller 
flere ord 
sammen, som 
indgår i rutiner, 
rim eller sange.

• Bruge ord som 
”mere” og ”mere 
xxxx”

0-8 mdr.

• Søger 
øjenkontakt

• Sparker med 
benene

• Trækker vejret 
hurtigere

• Andre små 
reaktioner med 
kroppen

8-14 mdr.

• Rækker ud efter 
genstande

• Peger

• Siger lyde

• Bevæger 
kroppen 

14-23 mdr.

• Bruger bestemte 
ord/lyde, tegn, 
som er en del af 
legen/kommunik
ationen

• Peger

23-36 mdr.

• Sætter 2-3 eller 
flere ord 
sammen, som 
indgår i rutiner, 
rim eller sange.

• Bruger ord som 
”mere” og ”mere 
xxxx”

OBS! Og turtagning fortsætter 
efter de 36 mdr.
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Turtagning er … 

… mere end bare ord, fx: 
• Imitation af lyde, handlinger og 

bevægelser
• Fagtelege og sanglege
• Give-tage-lege 
• Måltider med servering 
• Lege hvor I skiftes til at gøre noget  
• Spil med omgange 
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Jo ældre børnene er, 
og jo mere sprog de 
har tilegnet sig, desto 
mere kan samspillet 
tage form at samtale
… men turtagningen 
forsætter i lege og 
aktiviteter. 
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KORT REFLEKSI
ON
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• Hvilke børn
 ”taler*” 

jeg mest med?

• Hvilke børn
 kan jeg 

bedst lide
 at ”tale”

 med?

• Hvad er de
res kommunikations

stil?

• Hvilke børn
 ”taler” j

eg mindst med? 

• Hvad er de
res kommunikations

stil?

* = Tage
r ture m

ed, vippet
ure
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Den voksnes 
betydning for 

turtagning
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Giv mig et ”vink”, når det er min tur

Børn skal lære af dig, hvordan de medvirker i 
turtagning/samtaler:
• Vær stille – vent og se, hvad der sker. På den måde viser du 

barnet, at det er nu det er barnets tur. 
• Dit ansigtsudtryk
• Læn dig frem mod barnet
• Lav store øjne, løft øjenbryn
• Smil og nik med hovedet
• Peg på det, som har fanget barnets interesse 
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OBS! Barnet skal 
være optaget af et 
samspil for at lære
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U.G.L

Hold Udkig –Giv tid – Lyt 

• Vær meget opmærksom på, hvor barnets 
interesse er
• Giv barnet god tid til at svare eller vise, 

hvad det er optaget af
• Lyt til hvad barnet fortæller 
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Turtagning

Støt barnet i at blive en god samtalepartner

• Sørg for at være ansigt til ansigt med 
barnet (øjenkontakt/øjenhøjde)
• Sæt scenen for samtalen
• Gør sociale rutiner til en del af samspillet
• Følg barnets initiativ og U.G.L
• Tilstræb 5 turtagninger
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Følg barnets initiativ

For at følge barnet, kan vi:
• imitere barnets handlinger og lyde
• oversætte barnets handlinger, gestik eller 

lyde til sprog
• kommentere barnets handlinger og 

invitationer til samtale
• gå med i barnets leg
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De 3 vigtigste pointer

1. Det er vigtigere først at følge barnets 
interesse og udspil end at sætte ord 
på verden. 

2. Vi skal være opmærksom på alle vink 
fra barnet og ikke kun når det er tale. 

3. Vi skal især ”vippe” med de børn, der ikke har lært 
at vippe … eller som ikke selv inviterer til det
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Øvelse
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• Udvælg dig/jer
 en pædagogisk 

rutine, hv
or du/I v

il 

fokusere 
på turtag

ning/vippe
ture?

• Optag situa
tionen på

 video

• Analyser v
ideoen sa

mmen med dine k
ollegaer

• Hvilke type
r af turta

gninger ka
n I registr

ere?

• Hvilke børn
 indgår i f

lere turta
gninger?
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Sprog&Leg - VIP

• Supplerende materialer til webinaret, bl.a.:
• Registreringsskema til turtagning 
• Aktivitetsforslag til turtagning
• Ordforrådsskema og ideer til at styrke ordforrådet
• Artikel: ”Så vigtig er turtagning”

• Andre muligheder som medlem på hjemmesiden
• Leje af sprogkufferter
• Download af andre materialer og bogfoldere
• Webinarer – byd gerne ind med forslag til emner
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Bliv VIP – Webinar-tilbud

Tilmeld jer inden for de næste 24 timer og 
få 20% rabat på medlemskab, skriv ”medlemskab” i 

kommentarfeltet.
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TAK FOR IDAG

Kontakt os på: 

sol@sprogogleg.dk

Find os på: 

www.sprogogleg.dk

Følg os på:

Facebook og Instagram: @sprogogleg
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http://www.sprogogleg.dk/

