
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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fødes med en kommunikativ evne.  Igennem den såkaldte fælles opmærksomhed og ved 
konkret at pege kommunikerer børn før de kan tale. Med den basale handling ’at pege’ 
udtrykker børn altså mening kommunikativt, før de kan gøre det sprogligt. 

Dette udgør en helt central pointe i forhold til sproglig kommunikation, fordi det viser, at 
sproglig kommunikation altid er kommunikation af mening. Ligesom vi skal afkode, hvad 
det er børn mener, når det 1-årige barn siger ’bold’ (vil barnet have en bold, give den til 
moren, siger barnet den er fin eller andet?), skal mening - eller hensigten - også afkodes, 
når det 3-årige barn siger: ’Jeg fik pizza i går’. Der er ingen tvivl om den konkrete mening 
med det, der siges, men måske er udsagnet i virkeligheden udtryk for, at barnet gerne vil i 
kontakt med den, det taler til. 

På videooptagelsen der omhandler børns Kommunikative kompetencer på Sprogpakkens 
hjemmeside (Se under Sprogtilegnelse) kan man se eksempler på børns kommunikative 
kompetencer. Optagelsen viser eksempler på de kommunikative kompetencer, som børn 
har i 4-5-årsalderen: de kan tage initiativ til en samtale, de kan fastholde et emne, de kan 
lytte til, hvad de andre børn siger osv. De nævnte færdigheder er nogle af de kommunika-
tive kompetencer, som børn skal have. De viser hver især, at børn er i stand til at afkode 
meningen med det, som andre siger, og at de kan bruge sproget i det sociale samvær til at 
samarbejde og til at udveksle meninger. 

Børn forhandler meget, når de leger, og de øver sig i legen på de kommunikative færdig-
heder og opøver her implicit de fleste kommunikative kompetencer. Det er dog ikke alle 
børn, der har lige let ved at begå sig, og det er vigtigt, at man er særligt opmærksom på de 
børn, der har fokuserede behov i forhold til kommunikative færdigheder, fordi de især kan 
have vanskeligt ved samværet med andre børn. De kan ofte have mange konflikter med 
andre børn og voksne, og de kan opleve, at de misforstår eller bliver misforstået i deres 
kommunikative adfærd. Derfor kan eksplicitte forventninger og tydelige overskuelige reg-
ler hjælpe disse børn med at forstå det kommunikative spil, og det kan skabe tryghed for 
dem og minimere konflikterne.

Der er stor variation i, hvornår børn lærer forskellige kommunikative kompetencer, så 
derfor angives der ikke egentlige milepæle for disse kompetencer. I stedet beskrives nogle 
eksempler på, hvad børn lærer fra 3-6 år. Milepæle for 2-årige er taget med, fordi de kan 
beskrives mere præcist.
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Oversigt over milepæle i børns udvikling af kommunikative kompetencer

Alder Træk Eksempler

2 år Behersker mange typer af gestisk 
kommunikation

Vinker, 

Ryster på hovedet for ’nej’’

Slår ud med armen for at vise ’at alt er væk’

3 -6 år Bidrager til en samtale.

 
Kan koncentrere sig og følge din 
beskrivelse.

 
Kan selv opsøge nye informatio-
ner.

Behersker turtagning.

 
Kan diskutere.

 
Kan genfortælle andres historier

Siger noget på eget initiativ for at indlede en 
samtale

Kan koncentrere sig om introduktionen af et 
nyt emne

 
Spørger om betydningen af nye ord, som 
hun/han ikke kender.

Markerer, når det gerne vil sige noget, og 
tier stille mens det er andres tur.

Deltager aktivt i diskussion og fastholde et 
emne

Kan genfortælle en historie, som barnet fx 
har hørt far og mor fortælle

Skelnen af sproglyde 
Evnen til at kunne dele sprogets lydside op i mindre dele (segmentering) er grundlæg-
gende for at lære sprog. Børn lærer først ubevidst at skelne enkeltlyde og udvikler derefter 
evnen til bevidst at kunne manipulere (ændre på, lege med) lydlige enheder. Den ubevid-
ste segmentering af lyde påbegynder børn allerede i fostertilstanden, og det er en opgave, 
som de løser i løbet af det første år, hvorefter de er i stand til at sige deres første ord (se om 
børns sproglige udvikling ovenfor). Denne første skelnen af sproglyde er vanskelig, fordi 
de nyfødte børn skal lære at identificere alle ordenes lyde. Det skal lære at kunne se kon-
stanten i variationerne (at ’sut’ er det samme ord, uanset at det kan lyde forskelligt).

Det næste store skridt med hensyn til at skelne sproglyde er, når børn eksplicit bliver i 
stand til at skelne lydene, fx når de kan sige, hvilken lyd ordet ’mund’ begynder med (og 
svarer ’mmmm’), eller når de kan høre at to ord rimer. Den bevidste evne til at skelne 
sproglyde udvikles i nogle faser, som læres i en bestemt rækkefølge. Det vil sige, at fase 
et skal læres før fase to. Dette er vigtigt, fordi man især i forhold til børn med fokuserede 
behov, i relation til lydlig opmærksomhed, skal være opmærksom på, i hvilken fase barnet 
befinder sig, da det er denne fase, man skal tage afsæt i mht. den fokuserede indsats.

Den lydlige segmentering eller lydlige opmærksomhed opdeles i følgende 4 faser:

1. at skelne enkeltlyde

2. at rime

3. at opdele og sammensætte ord og stavelser

4. at opdele og sammensætte enkeltlyde

Læse- og skrivefor-
udsætninger

Sprogtilegnelse i teori og praksis - Sprogpakken.dk

19


