
Hvorfor skal vi have en sprogstrategi? 
Allerede i 0-6 års alderen danner børn grundlag for deres sprog-
udvikling. Det har betydning for barnets udvikling senere både i 
forhold til tilegnelse af talesprog og senere for læsefærdighederne.
De sproglige interaktioner, som børn deltager i som 0-3-årige, har 
afgørende betydning for præstationer i skolen og deres muligheder 
videre i livet. Derfor er en god og tidlig indsats vigtig.

I Udviklingsstrategi for børn, unge og familier 0-18 år er der fokus 
på udvikling af en fælles sprogstrategi på tværs af dagtilbud og 
skole. Det er fordi, vi ønsker at styrke de sproglige kompetencer, 
som er centrale for børns kognitive og sociale udvikling.

Hvorfor er vi fælles om strategien?
Med en fælles sprogstrategi vil vi sikre sammenhæng og rød tråd 
i vores indsatser. Alle børn, unge og deres forældre skal opleve, at 
vores indsatser hænger sammen på tværs af faggrupper og i de 
overgange, der er en del af livet fra 0-18 år. På den måde skaber vi 
de bedste rammer for udvikling.

Vi har succes, når vi:
• Følger alle børns sproglige udvikling
• Sikrer systematisk og fælles tilgang på tværs af dagtilbud 

og skole
• Sikrer målrettet, fokuseret og tidlig indsats

Børn og unge skal opleve, at: 

• Der er løbende fokus på  
deres sproglige udvikling, og at 
de deltager i sproglige  
læringsmiljøer af høj kvalitet

• De har mulighed for at  
udnytte deres potentialer

• De har indflydelse på egen 
læring

Forældrene skal opleve, at: 

• Der er sammenhæng i  
barnets overgange

• De er med til at skabe gode 
betingelser for deres børns 
sproglige udvikling 
 
 
 

Professionelle skal opleve, at: 

• Vi har en systematisk og  
ensartet tilgang til  
sprogvurdering på tværs  
af dagtilbud og skole

• Vi arbejder med det samme 
sprogvurderingsmateriale  
for at sikre sammenhæng

• Have mulighed for at arbejde 
undersøgende og inddrage den 
nyeste viden 

• Blive tilbudt relevant  
kompetenceudvikling  
og læringsforløb

• Samarbejdet på tværs af 
forvaltninger og faggrupper 
løbende bliver styrket
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sprogvurderer vi alle 

3-årige børn i dagtilbud 

og igen i 0. klasse. Vi bruger 

samme sprogvurderings-

materiale, så vi sikrer en 

sammenhængende 

systematik på tværs af 

dagtilbud og skole.

Vi har de bedste for-udsætninger for at lykkes med vores arbejdsopgaver, når vi 
arbejder og tænker i helheder og sammenhænge.

0-18 år



Om arbejdet med sproglig udvikling i Aalborg Kommune

Sproglig udvikling sker i samspil med andre, igennem 
forskelligartede aktiviteter og gode læringsfællesskaber. 

Børn og unges sproglige udvikling åbner op for verden og samspil 
med andre og skaber mulighed for sproglig udvikling for den 
enkelte. 

Vi anvender i Aalborg kommune begreber som tidlig literacy og 
literacy i forståelsen af børns sproglige udvikling. 

Sproglig udvikling rummer mange facetter fra det lille barn, som 
kan høre sprogets klang i mors mave til barnet i dagtilbud, som får 
mulighed for at udvikle sprog igennem stimulerende 
læringsmiljøer. 

For skoleeleven er kvalificeret brug af sproget med til at styrke den 
faglige forståelse. 

Et nuanceret og varieret skolesprog bygger på udvikling af både 
det mundtlige og det skriftlige sprog. Eleverne skal blive i stand til 
at lytte og læse sig til forståelse og tilegnelse af det faglige indhold 
i fagene. 

Eleverne skal også udvikle kompetencer til at kunne udtrykke sig 
og formidle fagligt indhold i samtale og på skrift og dermed udvikle 
sig til faglige, aktive sprogbrugere.
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