
Bibliotekernes Sprogspor er de 
danske folkebibliotekers samlede 
sprogindsats forenet under ét fæl-
les brand og med én samlet portal: 
Sprogsporet.dk.

Programmet understøtter sprog- 
stimulering og tidlig literacy i dagtil-
bud, derhjemme og på biblioteket. 

Målgruppen er børn i alderen 0-6 år  
og deres voksne.

– INTRODUKTION TIL BIBLIOTEKERNES  
SPROGSPOR FOR BIBLIOTEKER



ALLE BØRN SKAL HAVE SPROG OG LÆSNING SOM EN AKTIV 
DEL AF DERES HVERDAG

Et godt sprog, læsefærdigheder og andre kommunikative kompetencer gavner 
børns læring og trivsel, både i dagligdagen her og nu, samt på sigt gennem skole 
og uddannelsesforløb.
Bibliotekernes Sprogspor vil på nationalt niveau skabe kendskab til bibliotekets kompetencer på området 
sprog og læsning som fx litteraturformidling, materialekendskab og digital dannelse. Hermed er det bibliote-
kernes formål at synliggøre sig som en attraktiv samarbejdspartner for dagtilbud og forældre.

Netop i koblingen mellem daginstitution og familie har bibliotekerne mulighed for at indgå som den sammen-
hængsskabende og faciliterende kraft, der binder familie og de forskellige fagligheder sammen og er medvir-
kende til at udvikle og understøtte fælles mål i såvel formelle som uformelle læringsrum.

Med det nationale program Sprogsporet ser centralbibliotekerne en enestående mulighed for at samle og 
styrke eksisterende indsatser lokalt og nationalt. Bibliotekerne tager her udgangspunkt i vores brede appel til 
alle samfundsgrupper.

Bibliotekerne ønsker at bidrage ind i dagtilbuddenes arbejde med koncepter, der understøtter forskellige 
sprogstimuleringsindsatser, analoge såvel som digitale. Formålet er at understøtte sprog og tidlig literacy 
ved at levere viden og materialer til fagpersoner og familier i alle samfundslag.

Hvad tilbydes I?
Som partnerskabskommune får I del i alle Sprogsporets materialer og ressourcer:

• Fælles markedsføringsmaterialer og aktivitetsforslag til koncepterne i programmet

• Digital understøttelse til forældre og personale på Sprogsporet.dk

• Adgang til at lægge lokalt indhold på hjemmeside og nyhedsbreve

• Årlig temadag

Alle biblioteker tilbydes desuden kompetenceudvikling, som understøtter personalets arbejde med sprog og 
tidlig literacy, samt introducerer til Sprogsporets koncepter.

Hvad forventer vi?
• Biblioteket udpeger en tovholder, som har kontakten til den regionale programansvarlige (CB) og  

deltager på den årlige temadag

• Biblioteket bidrager efter aftale til nyhedsbrev eller påtager sig anden opgave ind i den fælles drift og 
udvikling  

• Biblioteket udpeger en redaktør til undersiden på Sprogsporet.dk og nyhedsbrev

• Biblioteket kan vælge at facilitere et samarbejde mellem relevante, lokale aktører inden for forebyggelse 
og kultur, som kan bidrage til at levere indhold til nyhedsbrev og hjemmeside

• Biblioteket deltager med mindst ét af programmets sprogstimulerende koncepter:

- Sprogfitness

- Sprogstart

Begge koncepter er skalérbare og kan tilpasses lokale behov og ressourcer.



OM KONCEPTERNE SPROGSTART OG SPROGFITNESS

SPROGSTART
”… det gør det bare så fantastisk let, at man har de her sprogposer.”  

(Børnehavepædagog, Ikast-Brande Kommune, 2018)

     

Sprogstart 1-3 år og Sprogstart 3-6 år 
henvender sig til børn i dagtilbud: dagpleje, 
vuggestue og børnehave.
Sprogstart består af to seksugers forløb, og 
hvert forløb består af 6 sprogstartsposer, som er 
udviklet i tæt samarbejde mellem bibliotekarer 
og sprogpædagoger. Sprogstartsposerne tager 
udgangspunkt i billedbøger, og gennem leg med 
sproget får børn og deres voksne i dagtilbuddet 
rig mulighed for bl.a. at tale om farver, følelser  
og tal. Sprogstartsposerne har nemlig hvert sit 
tema og sproglige fokus. 

Hver sprogstartspose indeholder en billedbog, 
konkreter og ark med trin-for-trin-manual, fokus-
ord, billedbogssnak og sproglege. Med et sæt 
sprogstartsposer følger både analoge og digitale 
læringsmaterialer. På Sprogsporet.dk kan foræl-
dre blive inspireret til at læse og lege videre med 
barnet hjemme.

Med biblioteket som afsender skabes der med Sprogstart mulighed for at styrke den eksisterende 
kontakt eller danne ny kontakt til dagtilbuddene i kommunen. I konceptet er der en tæt kobling mellem 
biblioteket og dagtilbud, idet biblioteket besøger dagtilbuddene og omvendt minimum én gang i løbet 
af sprogstartsforløbet. Ved introduktion til dagplejere kan bibliotekets besøg erstattes af en sprog- 
legedag på biblioteket. Det tværfaglige samarbejde mellem dagplejere og pædagoger i dagtilbuddet 
og bibliotekspersonalet har et fælles formål: At styrke børnenes sprog!

Hyppighed gør en forskel
Det skal understreges, at de 6 sprogstartsposer og læringsmaterialer indgår i et forløb og sendes 
derfor samlet ud og hentes samlet hjem fra dagtilbuddet igen. Det vil sige, at det er biblioteket, der 
koordinerer, starter og afslutter sprogstartsforløbet.  

Det anbefales, at sprogstartsforløbene afvikles på 6 uger, men af praktiske årsager anbefales en 
udlånsperiode på max. 10 uger. Det er en væsentlig pointe, at de 6 sprogstartsposer indgår i et inten-
sivt forløb, hvor gentagelser og hyppighed over tid fremhæves og gør en forskel for børns sproglige 
udvikling.

Sprogstart 1-3 år og Sprogstart 3-6 år er en videreudvikling af de materialer, der er udarbejdet i 
forbindelse med forskningsprojektet Projekt Sprogstart. Projekt Sprogstart var et toårigt forsk-
ningsprojekt, der satte fokus på bibliotekets indsats ift. børnehavebørns sproglige udvikling. Bag 
projektet stod Aalborg Bibliotekerne i tæt samarbejde med Brønderslev Bibliotek og Daginstitutionen 
Bornholmsgade samt testbiblioteker og daginstitutioner i Nordjylland. 1335 børn deltog i projektet, 
og alle deltagende børn blev sprogscreenet i alt 7 gange. Forsker Dorthe Bleses fra Trygfondens 
Børneforskningscenter fulgte projektet og var klar med forskningsresultaterne juni 2019. 

En fælles indsats gør en forskel. 

SPROGFITNESS
Skolegrupperne i daginstitutionerne samt 0. klasserne inviteres til en årlig Sprogfitness-
event med biblioteket som bindeled mellem skoler og daginstitutioner. 
Formålet er, i samarbejde med relevante fagligheder, at igangsætte taktile og kinæstetiske lærepro-
cesser for at skabe interesse og glæde ved sprog og læsning.

Konceptet Sprogfitness er udsprunget af Projekt Sprogfitness, som startede i 2013 med støtte fra 
Kulturstyrelsen. Det, der startede som et samarbejde mellem bibliotek, børnehave og skole om udvik-
ling af design og afvikling af en årlig sprogfitness-dag i Aalborg Kommune, er i dag en landsdækkende 
event med Pædagoguddannelsen/UCN, Aalborg som en tæt samarbejdspartner. På landsplan deltog 
i 2019 70 biblioteker, og omkring 10.000 børn legede med. Alle lege kan downloades og bruges hvor 
som helst og når som helst – på biblioteket, i dagtilbuddet og derhjemme.

Find Sprogfitness på Sprogsporet.dk

Der er signifikante, positive  
effekter på ordforråd og rimSprogstart understøtter alle  

børn uanset baggrund
Antallet af sessioner er vigtigt.  
Jo flere, jo bedre
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Resultater fra forskningsprojektet 2019

Sprogstart  virker!

[Dorthe Bleses & Benedicte Donslund Vind,  

Sprogstart - Bibliotekernes sprogindsats  
for børnehavebørn, 2019]



Hvordan kommer man med?
Hvis I ønsker at komme med i Bibliotekernes Sprogspor som partnerskabskommune, kan I henvende 
jer til jeres centralbibliotek, som har en regional ansvarlig.
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