
I forhold til tosprogede børn er det vigtigt at være opmærksom på, at disse grammatiske 
regler er forskellige fra sprog til sprog, og børn, der skal lære to sprog, skal derfor lære 
to sæt regler. Tosprogede kan derfor også nogle gange i forbindelse med sprogtilegnelsen 
blande de to sæt regler sammen, og dermed fx bruge en grammatisk regel fra deres mo-
dersmål på dansk (fx kan de have en anden ordstilling på deres modersmål, end der er på 
dansk), men de bruger i alle tilfældige de samme kompetencer til at lære sprog, og tospro-
gede børn lærer hurtigt, hvilke regler der hører til hvilket sprog.

Overordnet lærer børn grammatik ved at udlede mønstre af den sprogbrug, som de møder. 
Derfor er det vigtigt, at voksne skaber gode rammer for børns egen læring ved at være 
gode sproglige rollemodeller, der opfordrer børnene til at øge den sproglige kompleksitet.

Som det fremgår ovenfor, er der en sammenhæng mellem børns viden om verden, deres 
kognitive udvikling og udviklingen af ordforrådet. Det samme gælder for den sproglige 
kompleksitet. Den udvikler sig også i takt med, at børn kan forstå og udtrykke mere og 
mere komplekse sammenhænge. Første trin i udviklingen af den sproglige kompleksitet 
består dog i at kæde to ord sammen, og det kan børn allerede, når det er 2 år, jf. nedenstå-
ende milepæle. 

Oversigt over milepæle i børns udvikling af sproglig kompleksitet

Alder Træk Eksempler

2 år Laver ufuldstændige ytringer med to og 
tre ord og kan bruge nogle bøjningsen-
delse (fx bøje i flertal).

’mig gynge’

’skal gynge legeplads’

3 år  Laver fuldstændige ytringer og anvender 
mange grammatiske strukturer (bl.a. bøje 
i datid, anvende forholdsord, anvende 
ledsætninger).

’jeg/mig skal gynge’

’jeg skal gynge på legepladsen’

4 år Forbinder flere ytringer og fortæller små 
historier om egne oplevelser og erfarin-
ger.

’Jeg skal gynge på legepladsen i efter-
middag. Det bliver sjovt. Jeg glæder 
mig.’

5 år Laver længere sprogforløb med flere led 
eller dele.

’Jeg skal gynge på legepladsen i ef-
termiddag sammen med min bedste 
ven, som hedder Lasse’.

6 år Kan håndtere flere kommunikative nuan-
cer og udtrykker større forståelsesmæssig 
kompleksitet.

’Lasse, vil du med på legepladsen og 
lave en konkurrence om, hvem der 
kan gynge højest? 

Historiefortælling 
Det at fortælle historier er en grundlæggende del af vores kultur, fordi det at fortælle en 
historie (lave en narrativ struktur) er en måde at skabe mening på. Dette har været et cen-
tralt emne i litteratur- og sprogvidenskaben i mange år.

I sin grundlæggende form handler det at fortælle historier om at kæde begivenheder sam-
men i en sammenhængende struktur ved at skabe forbindelse mellem begivenhederne. 
Dette er såvel en kognitiv som en sproglig opgave, da børn skal kunne forstå forbindelser, 
før de udtrykker dem. Den narrative kompetence afspejler derfor også, i hvilken grad børn 
er i stand til at forstå de begivenheder, de oplever, og i hvilken grad de er i stand til at for-
tælle om dem og om deres forståelse af dem. Derfor er den narrative kompetence særlig 
central for børns kognitive og sociale udvikling.
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Udviklingen af den narrative kompetence hænger sprogligt set sammen med udviklingen 
af sproglig kompleksitet, da fortællingen af historier lægger op til, at børn udvikler læn-
gere sprogforløb. Derudover øver det at fortælle historier børnene i at beskrive tingene 
mere detaljeret, og det øger både den sproglige kompleksitet og ordforrådet. Det er derfor 
altid en god idé at bruge de understøttende sprogstrategier til at få børn til at fortælle flere 
detaljer fra deres historier: hvordan ser personerne ud, hvor bor de, hvordan ser det sted 
ud, hvor de er (en skov, en park, en borg, en bus, hos bedstemor…). 

Det er desuden også vigtigt at være opmærksom på, at de personlige historier, som børn 
fortæller om deres egne hverdagsoplevelser, er en del af udviklingen af deres narrative 
kompetence, og man kan i samtalerne i hverdagen støtte børn i at udvikle den narrative 
kompetence ved at få dem til at uddybe deres historier med flere detaljer.

I forbindelse med udviklingen af Socialministeriet nye sprogvurderingsmateriale: Sprog-
vurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen er der på Center 
for Børnesprog lavet en stor empirisk undersøgelse af, hvordan børn i forskellige aldre 
fortæller historier, og på den baggrund har man beskrevet forskellige udviklingstrin i form 
af modeleksempler, der gør det muligt at teste udviklingen af børns evner til at fortælle 
historier. Denne evne udvikler sig overordnet i de faser, som er angivet i milepælsskemaet 
nedenfor:

Oversigt over milepæle i børns udvikling af narrative kompetencer

Alder Træk Eksempler

2 år Enkelte navneord Fx ’En dreng’ eller ’Ballon’ eller ’En dreng og 
en ballon’. 

3 år Korte sætninger (navneord + ud-
sagnsord)

Fx ’Drengen går med en ballon.’ 

Fx ’Han flyver med ballon.’ 

4 år Sætninger, der starter med eller 
indeholder (og) så/nu

Fx ’Drengen holder ballonen i hånden, og så 
går han en tur.’ 

5 år Sætninger, der indeholder som/
der

Fx ’Der er en dreng, der går en tur med en 
ballon.’ 

6 år Sætninger, der starter med eller 
indeholder fordi

Fx ’Drengen går en tur med sin nye ballon, 
fordi han er glad for den.’ 

Kommunikative kompetencer 
Udviklingen af kommunikative kompetencer er et komplekst fænomen, fordi det ikke kun 
handler om at forstå ords betydning (ordforråd) eller om at kunne mestre sproglige reg-
ler eller få verden til at give mening i form af fortællinger. Kommunikative kompetencer 
handler ikke om at kunne bruge sproget i sig selv. Det handler i stedet om at kunne bruge 
det socialt i samvær og udvekslinger med andre.  Dette kræver en række færdigheder, som 
børn skal lære i det sproglige samvær med andre. Børn udvikler sig således fra som spæde 
at kommunikere ved at pege, til i deres andet år at kunne sige tak, og som 4-årige at kun-
ne komme ud af en kedelig leg på en høflig måde ved at sige, at de har aftalt med deres 
mor, at det skal hjem nu. 

De kommunikative færdigheder lærer børn for det meste implicit, men for nogle børn er 
det vanskeligt at afkode de usynlige regler, der gælder i kommunikationen, og de kan have 
glæde af, at reglerne bliver gjort eksplicitte. For voksne kan det dog også være vanskeligt 
at få øje på de usynlige regler og de implicitte krav, der stilles til børns kommunikative 
evner, fordi det for voksne er regler, som bruges naturligt og ubevidst. De kommunikative 
færdigheder skal børn dog lære, ligesom de skal lære alt muligt andet, men som det frem-
går af gennemgangen af Tomasellos teorier ovenfor, så kan det se ud som om børn faktisk 
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