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Sproggaver giver børn flere ord
Silkeborg Kommune 
styrker indsatsen 
for at fremme børns 
sproglige udvikling
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SILKEBORG Tidlig sproglig indsats 
betyder, at børn klarer sig bedre i 
skolen.

Det er baggrunden for, at Silkeborg 
Kommune til august begynder at ud-
dele »sproggaver« - tasker med bil-
ledbøger og sange - til flere hundrede 
børn på otte måneder, to år og tre år.

- Vi ved, at en tidlig indsats virker, 
og der er ingen grund til at vente med 
at gøre noget, til børnene er blevet tre 
år, siger Helle Kathrine Klinge, der 
er ledende tale-hørekonsulent i PPR, 
Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning.

Forsøget med sproggaver bygger 
videre på et lignende projekt i Aar-
hus Kommune, hvor der blev uddelt 
sprogpakker til to-sprogede børn fra 
tre års alderen.

Det var et forsøg, der blev gennem-
ført i samarbejde med Aarhus Uni-
versitet og med gode resultater. Det 
viste, at netop den form for sprogsti-
mulering i hjemmene har den bredeste 
effekt.

Silkeborg Kommune udvider pro-
jektet, så der bliver delt sproggaver 
ud tidligere og til både to-sprogede og 
udvalgte danske børn.

Ordforråd følger barnet
- Et lille ordforråd i de første år af  et 
barns liv kommer til at følge barnet i 
mange år, siger Helle Kathrine Klinge.

En langtidsundersøgelse fra Center 
for Børnesprog viser, at børn med et 
lille ordforråd ved 16-30 måneders 
alderen senere ligger under middel i 
læsning i 6. klasse og har øget risiko 
for læseproblemer senere.

Sproggave-indsatsen bliver derfor 
også finansieret af  både børneafde-
lingen og skoleafdelingen.

Det bliver sundhedsplejen, der kom-
mer til at udvælge de børn, der får til-
buddet om en sproggave. 

Også tandplejen, biblioteket, dag-
plejen, tale-hørekonsulenter, tosprogs-
vejledere, daginstitutioner og bydels-
mødrene fra Alderslyst er en del af  
indsatsen.

Sproggaverne er rettet mod to-
sprogede børn samt til omkring 20 
procent af  børnene med forældre, der 
taler dansk. 

De børn, der kan komme i betragt-
ning, har forældre, der selv kan have 
haft læsevanskeligheder i folkeskolen 
eller er uden uddannelse eller tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet.

Forældres uddannnelsesniveau har 
stor indflydelse på børnenes sproglige 
udvikling. Børn af  forældre uden ud-
dannelse er seks gange oftere sprogligt 
bagud i forhold til børn med akade-

miker-forældre. Det samme skæve 
forhold går igen, når der bliver målt 
på, hvor ofte børnene har brug for 
specialundervisning i skolen, når de 
bliver ældre.

Der er oversættelser til ni forskellige 
sprog af  billedbøgerne, der følger med 
sprogtaskerne.

- Det vigtigste er ikke, at der bliver 
talt på dansk, men at børnene bliver 
sprogligt stimuleret med dialog og 
lærer nye ord, siger Helle Kathrine 
Klinge.

Det er omkring ti procent af  alle 
børn, der får brug for en fokuseret 
sproglig indsats.

- Vi ligger på landsgennemsnittet, 
men vi kan komme længere ned. Vi 
kommer derfor også løbende til at 
følge effekten af  sproggaverne, siger 

Helle Kathrine Klinge.
Der bliver derfor også fulgt op på ef-

fekten af  projektet hvert år. Det vil ske 
i forbindelse med sprogvurderingen 
ved det 3. år og igen i 0. klasse.

 | Violeta Avram fra Rumænien er elev på sprogskolen og var en af de frivillige, der hjalp med at pakke sproggaver. Masser af frivillige, blandt andet  tidligere 
institutionsledere og tale/høre-konsulenter, hjalp med at pakke. - Uden dem havde vi ikke fået sproggaverne pakket ,og her blomstrer sproget for første gang 
mellem frivillige og elever fra sprogskolen, fortæller Helle Kathrine Klinge, der er ledende tale-hørekonsulent i PPR.

 | Hundredevis af sproggaver 
i form af rygsække og tasker 
med sprogstimulerende bøger 
og sange er pakket og klar. 
De første sproggaver bliver 
uddelt til august, oplyser Helle 
Kathrine Klinge.

 | Der er forskellige sproggaver til forskellige alderstrin. En rygsæk til to-årige 
indeholder blandt andet billedbøger, sange og legesager, der passer til bøgerne.


