
med bogstaver og deres lyd i dagtilbuddet. Det er også en hjælp, selv om det kun er nogle 
lyde og nogle bogstaver, børnene lærer.

Kendskab til bogstaver er den enkeltfaktor, der i undersøgelser viser sig at betyde mest for 
den senere læsekompetence. Det er dog forståelsen af sammenhængen mellem bogstav og 
lyd, der samlet set påvirker forudsætningen for læsning mest, og som peger direkte hen 
imod den senere afkodning. Det skal understreges, at det at lege med bogstaver og deres 
lyd i børnehavnen langt fra er læseundervisning som sådan. Den indeholder meget mere 
og andet. Der er udelukkende tale om at styrke forudsætningerne for at lære at læse.

Børns kendskab til bogstaver styrkes også ved, at de legeskriver bogstaver, og man kan i 
den sammenhæng tale med børn om, at bogstaver er bygget op af streger og buer, og der 
er rig mulighed for at udfolde de forskellige bogstaver mere kreativt. At forbinde bogsta-
verne med historier vil fx også hjælpe børn med at huske dem.  Derudover kan man også 
her se på andre typer af skrifttegn, der er bygget op efter andre principper og snakke om 
forskellene mht., hvordan man tegner bogstaver.

Vi opstiller ikke milepæle for børns bogstavindlæring, men børn vil typisk først begynde 
at lære bogstaver, når de er 5-6 år. Nogle børn kan dog allerede fra 3-årsalderen lære bog-
staver, og det er ikke noget problem, at børn lærer bogstaver så tidligt.  Overordnet skal 
man støtte den interesse, som barnet selv udviser for at lære bogstaver, og man skal ikke 
opfatte bogstaver og ord, som noget der hindrer børns selvstændige og kreative udvikling. 
Skriftsproget er en central del af den menneskelige verden, som åbner op for mange per-
spektiver. 

Kendskab til det skrevne ord  
Bogstaver har ikke i sig selv nogen mening, og man læser ikke bogstaver alene, men bog-
staver der er sat sammen til ord. Derfor er det også en hjælp i forhold til senere skrive- og 
læsekompetencer, at børn kender til det skrevne ord. De fleste børn skriver deres eget 
navn, i første omgang som legeskrift og efterhånden med de rigtige bogstaver, ligesom 
mange børn legeskriver, fx skriver breve eller lignende. Børn skal ikke som sådan lære at 
skrive ord i dagtilbud, da det vil kræve en systematisk læseundervisning, men de vil kunne 
huske enkelte ord som grafiske ordbilleder ud fra nogle grafiske træk 
ved ordet, som ofte vil være tilfældige. 
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Man kan dog tale om, hvordan ord er bygget op, at de er sammensat af enkelte dele og har 
stavelser, og man kan dele sætninger op i ord. Men det er først og fremmest konceptet for 
det skrevne ord, børn skal have kendskab til inden den egentlige læseundervisning. Derud-
over kan den lydlige opmærksomhed styrkes, ved at børn lærer at identificere de enkelte 
lyddele i ordene.

Kendskab til skrevne ord (print awareness) er en del af kendskabet til skriftsproglige begre-
ber, som behandles samlet nedenfor, men det er udskilt i denne sammenhæng, fordi der 
sprogpædagogisk knytter sig en række konkrete aktiviteter til det skrevne ord.

Skriftsproglige begreber (literacy) 
Skriftsproglige begreber knytter sig til børns tidlige erfaringer med og forståelse af det at 
læse og skrive og betegnes også ’preliteracy’ eller ’emergent literacy’. Det inkluderer børns 
legelæsning og legeskrivning, men også kendskabet til, at der findes bøger, som er skrevet 
og kan læses. I det hele taget omfatter det alle de begreber og forestillinger, der er knyttet 
til det at læse og skrive. Det inkluderer derfor også børns viden om hvorfor, hvordan og 
hvad man skriver, fx indkøbslister, e-mails, postkort, beskeder, varedeklarationer, og det 
inkluderer mere specifik viden om, hvordan en bog er bygget op med en forside og en bag-
side, at den er skrevet af en forfatter, er delt op i afsnit og kapitler osv.  

Denne begrebslige forståelse af hvad skrivning og læsning er, støtter børn i den senere læs-
ning og skrivning. Det er derfor også en god øvelse for børn at lave deres egne bøger med 
billeder og legeskrift, forside og bagside, og det kan være idé her at tale om sætninger og 
om at sætninger består af ord.

Derudover er det vigtigt i forhold til tosprogede, hvis skriftsprog på modersmålet er an-
derledes (fx en anden læseretning), at man taler eksplicit om forskellene i de forskellige 
skriftlige normer. Det kan også være centralt for børn med en ikke-vestlig kulturbaggrund 
at tale om, hvad en historie er, hvorfor man læser historier, hvad et bibliotek er osv.

Jo bedre rustet børn er til at forstå den skriftsproglige verden, de møder i skolen, jo nem-
mere vil det være for dem at føle sig trygge i den, at få et positivt læringsudbytte og ud-
vikle de læse- og skrivefærdigheder, som er så centrale for hele skolegangen og den videre 
uddannelse.

Vi stiller ikke milepæle op for de skriftsproglige begreber, men børn begynder allerede i 
2-3-års- alderen at legelæse, og de har derfor på et meget tidligt tidspunkt begreb om læs-
ning, ligesom de også hurtigt vil være interesserede i at skrive deres eget navn. 
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