
  
 
U.G.L. på flere niveauer 
 

Børn har forskellige måder at udtrykke, at de er klar til samspil, alt efter deres alder og 
sproglige udviklingstrin. I takt med, at deres kommunikation udvikler sig, vil deres signaler og 
behov ændre sig. Derfor skal vi som voksne huske at justere vores måde at ”ugl’e” på, så vi 
bedst rammer barnets niveau. Herunder kan du finde eksempler på, hvordan du kan ”ugl’e” 
med børn på forskellige niveauer.     
 

Opdageren 
 

Et barn, der er Opdager, vil ikke bevidst udtrykke, at det 
er klar til samspil – men når du holder udkig, giver tid og 
lytter, kan du finde ud af, hvornår barnet er oplagt til at 
medvirke. Her er nogle signaler, du kan holde øje med:  
 

• Barnet er roligt og måske optaget af en genstand 
• Barnet kigger på dig 
• Barnet smiler til dig 
• Barnet laver smålyde og fægter med arme/ben, 

når du fx taler eller synger for det.  
 

Hold også øje med, når barnet viser, at det ikke er oplagt 
til samspil, fx: 
 

• Barnet kigger væk 
• Barnet vrider sig og er uroligt 
• Barnet klynker eller græder 

  
Du skal reagere straks – fx med smil, ord eller efterligning 
af barnets handlinger – når en Udforsker gør noget, der 
ligner en henvendelse.   
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

U.G.L.! 
• Hold Udkig 
• Giv tid  
• Lyt 

 

Kommunikatoren 
 

Et barn, der henvender sig med en bestemt hensigt, 
er blevet Kommunikator. Barnet vil i denne fase 
udtrykke mange ting, selvom det stadig ikke siger et 
eneste ord. Du skal reagere på disse signaler:   
 

• Barnet viser dig ting 
• Barnet peger på ting 
• Barnet bruger kropssprog 
• Barnet siger lyde 

 
Giv tid og lad barnet føre an i samspillet. Sæt ord på 
og vis interesse for det, barnet er optaget af.  

 
 

Enkeltordsbrugeren  
og Sammensætteren 

 
Når et barn først kan tale, enten som 
Enkeltordsbruger eller som Sammensætter, er det 
vigtigt, at du ”ugl’er”, så barnet får lyst til at sige endnu 
mere.  
 
Selvom barnet kan være svært at forstå, så giv masser 
af tid og lyt opmærksomt for at forstå. Gentag og udvid 
barnets sætninger.  
 

Sætningsbrugeren 
 

Et barn, der er blevet Sætningsbruger – enten med 2-3 
ord eller mere komplekse sætninger, har stadig brug for at 
du ”ugl’er”.  
 
Her vil samspillet i højere grad begynde at ligne en dialog, 
hvor I begge hhv. spørger, svarer og kommenterer, men 
det er stadig vigtigt, at du lytter opmærksomt, giver tid og 
lader barnet sætte agendaen for samtalen og samspillet. 
Det vil motivere barnet til at sige endnu mere.       
 

 
 
HUSK …! 
• Det hjælper ikke et barn til at sige mere, hvis du beder det sige eller 

gentage ord for dig. Tværtimod! Lysten til at kommunikere kommer,  
når barnet oplever, at du lytter.  
 

• At ”lade barnet vise vej” betyder ikke, at barnet skal bestemme ALT.  
Det er okay at sætte grænser og bremse handlinger, der er farlige  
eller uhensigtsmæssige. Her kan du hjælpe barnet med at finde  
andre aktiviteter, så I stadig har det sjovt sammen.  

 
Inspireret af bogen ”To skal der til” fra The Hanen Centre 

  
© Sprog&Leg  �  www.sprogogleg.dk 

 


