
3. Sproglige områder og milepæle
I det følgende beskrives de enkelte sproglige områder, som børn udvikler, og som der er 
fokus på i Sprogpakken. Der opstilles desuden milepæle for børns sprogudvikling indenfor 
de enkelte sproglige områder. Vægten ligger på børns udvikling fra 2-6 år, da børn på 3 år, 
der er forsinket i deres sproglige udvikling typisk vil have sproglige færdigheder, der sva-
rer til yngre børns typiske sprogudvikling. 

De enkelte sproglige områder beskrives med afsæt i de sproglige dimensioner, der testes i 
Socialministeriet sprogvurderingsmateriale: Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden 
skolestart og i børnehaveklassen men udvides derudover med de sproglige elementer, som 
der arbejdes med i Sprogpakken i forhold til det strukturerede tematiske sprogarbejde. 

Overordnet opdeles de sproglige elementer i talesproglige dimensioner og læse- og skrive-
forudsætninger, som i Socialministeriet sprogvurderingsmateriale og i det strukturerede 
tematiske sprogarbejde. De sproglige områder opdeles og benævnes således:

Talesproglige dimensioner

•	 Ordforråd (semantik)

•	 Sproglig kompleksitet (grammatik)

•	 Historiefortælling 

•	 Kommunikative kompetencer 

Læse- og skriveforudsætninger 

•	 Skelnen af sproglyde

•	 Bogstavkendskab

•	 Kendskab til det skriftlige ord 

•	 Skriftsproglige begreber

Ordforråd (semantik) 
Ordforråd er et centralt sprogligt område set fra et sprogpædagogisk synspunkt, fordi det 
er direkte afhængigt af at blive udviklet med voksnes hjælp både implicit og eksplicit. An-
dre dele af talesproget, som henhører under sproglig kompleksitet (grammatik dvs. mor-
fologi og syntaks), lærer børn primært af sig selv via implicitte læringsstrategier, men det 
er kun til en vis grad tilfældet mht. ordforrådet. Derfor udfoldes dette sproglige område 
særlig meget i denne sammenhæng.

Som det fremgår af ovenstående gennemgang af børns sproglige udvikling, så begynder 
børn allerede i 8-månedersalderen at kunne identificere de første ord, og derefter går det 
stærkt med at lære nye ord, således at børn i 3-årsalderen allerede kan rigtig mange ord. 
Det er dog, som det fremgår af afsnittet om Tomasello, ikke en enkel øvelse for børn at 
lære nye ord. De kan ikke lære dem referentielt alene ved at man siger ”Bil” og peger på 
en bil.

                                                                              

Talesproglige ele-
menter
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Børn skal, ud fra mange eksempler på hvad en bil er, danne deres egen mere generelle idé 
om, hvad en bil er, hvad den bruges til og hvilke sammenhænge, den indgår i. Børn skal 
hermed lære, at ordet ikke kun refererer til en konkret bil. De skal kunne generalisere det, 
så det refererer til hele kategorien af biler, hvilket også betegnes som ordets dekontekstua-
liserede betydning (betydningen uden for den specifikke kontekst). 

At lære nye ord er kompliceret, fordi ord ikke kun har en enkelt betydning, men dækker 
over et helt betydningsområde, og børn skal lære hele betydningsområdet at kende. Det 
svarer til, at farven blå ikke kun henviser til en enkelt blå nuance, men mange nuancer. 
En blå farve kan være mere eller mindre blå og den kan omfatte mange typer af blå. På 
samme måde kan ordet ’bil’ både referere til store og små biler, grønne og røde biler, biler 
man bruger til transport, til ferieture osv. Nogle af disse betydningsnuancer benævner vi 
og dermed dannes der underbegreber som lyseblå, mørkeblå petroleumsblå, sportsvogn, 
stationcar osv., men det er ikke alle variationer, som benævnes, og som dermed har deres 
egne ord. De er i stedet variationer af det, vi kan kalde basisordet (blå eller bil). Derfor skal 
børn møde ordet i mange forskellige sammenhænge og i mange variationer, hvilket er et 
af målene med brugen af de understøttende sprogstrategier (Jf. teksten Samtaler i hverda-
gen). 

Ord refererer ikke bare til ting, men også til oplevelser og erfaringer, følelser og stemnin-
ger: æbler knytter sig til efterårets farver, sand til en særlig følelse mellem tæerne osv. 
Ordene kan endvidere være udtryk for mere abstrakte begreber som glæde, spænding, 
kedsomhed, ensomhed osv. At lære ord betyder også at lære alle de betydninger, der knyt-
ter sig til ordene. 

Derfor er det også vanskeligt for tosprogede, der ikke har en dansk kulturbaggrund, at 
lære nye ord på dansk, hvis de ikke har erfaringer med det, som ordet refererer til (fx stik-
kelsbær, en hede, sommerhus). Børn lærer dog ikke kun nye ord ved direkte at relatere 
dem til egne erfaringer. De lærer også ord ved at høre andre fortælle om dem, ved at høre 
historier, se film og tv osv.

I forhold til sammenhængen tidlige kompetencer og senere læsning (Jf. teksten om Sprog-
vurdering) har det desuden vist sig, at især ordforrådet spiller en stor rolle i læseforståel-
sen. Det er vanskeligt at forstå indholdet i en tekst, hvis man ikke ved eller kun i begræn-
set omfang ved, hvad ordene betyder. Derfor er førlæsningen, hvor man bl.a. taler om de 
centrale ord i historien, en vigtig del af læse- og litteraturundervisningen i skolen, og der-
for er den også en central del af dialogisk læsning (jf. teksten om Dialogisk læsning).

Sammenfattende kan det siges, at børn kun lærer nye ord, hvis de præsenteres for dem, 
og de skal møde dem (direkte eller indirekte) i mange sammenhænge, så de får indsigt i 
alle betydningsnuancerne, og dette kan såvel Samtaler i hverdagen, Dialogisk læsning og 
Struktureret tematisk sprogarbejde bidrage til.
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Oversigt over milepæle i børns udvikling af ordforråd

Alder Milepæl Eksempler

2 år Ca. 250 aktive ord

Ord, der betegner nære ting

’vov’, ’av’, ’hej’, ’nej’, ’far’ ’sko’, 
’bil’, ’hej’, ’bold’ og ’ble’.

3 år Ca. 600 aktive ord*

Ord, der betegner noget, børn kender fra 
deres egen erfaringsverden. 

’agurk’, ’legeplads’, ’butik’, ’dan-
se’, ’åbne’, ’lytte’, ’venlig, ’inde’, 
’ude’

4 år Ca. 1500 aktive ord

Ord er stadig knyttet til den umiddelbare 
erfaringsverden, men der er flere overbe-
greber og flere abstrakte ord. 

’skab’, ’penge’, vindue’, ’ryste’, 
’bære’, ’beskidt’, ’’blå’, ’efter’, ’ i 
morgen’

5 år Ca. 2000 aktive ord, mere abstrakte ord, 
flere følelsesnuancer og mere abstrakt 
forståelse af betydning, kan fx beskrive 
modsætninger.

’advare’, ’forbyde’, ’prale’, ’gen-
kende’, ’dobbelt’, ’alvorlig’, ’sør-
gelig’, ’rasende’, ’bagende’

6 år Ca. 2600 ord

(20.000-24.000 passive ord)

Forståelse af dobbeltbetydning, udviklet 
metasproglig bevidsthed, som betyder at 
de kan forstå:

Ironi: ’Hvor er du sød!’ 

Metaforer: ’Du er stærk som en løve’

Homonymer: kost/kost hver/værd/vejr, 
bakke/bakke

’acceptere’, ’forandre’, ’længes’, 
’koncentrere’, ’overtale’, ’intet’, 
’skuffet’, ’almindelig’, ’trist’, 
’beundre’, ’spekulere’, ’sammen-
stød’, ’modsat’

 
(* Ordforrådet fra 3 år omfatter kun rodord dvs. sammensætninger, præfikser etc, tæller 
ikke som separate ord, mens ordforrådet frem til tre år omfatter alle betydningsbærende 
dele.)

Sproglig kompleksitet (grammatik) 
Vi har i Sprogpakken valgt at betegne området grammatik (der omfatter morfologi, her-
under bøjningsendelser og syntaks) samlet som sproglig kompleksitet for at understrege, 
at det ikke er meningen, at børn i dagtilbud eksplicit skal lære grammatik. Børn lærer via 
implicitte læringsstrategier såvel ordenes bøjningsformer som sætningsstrukturer. De er 
ud fra den sprogbrug de møder i stand til ubevidst at udlede den grammatiske systematik. 
Det kommer tydeligt til udtryk, når børn ’fejlagtigt’ bøjer ord regelmæssigt, fx ved at sætte 
den regelmæssige flertalsendelse på ord, der bøjes uregelmæssigt (fx is-er eller ko-er), eller 
bøjer uregelmæssige udsagnsord regelmæssigt i datid (fx spisede, slåssede). Dette betegnes 
som overgeneralisering af regler, og det viser, at selv meget små børn (ned til 2-3-årsalde-
ren) kan udlede faste mønstre af sproget og anvende dem. 

Små børn lærer også mere komplekse regler ubevidst, og derfor ved de, at der er forskel 
på betydningen af følgende to sætninger: ’Peter kysser hunden’ og ’Hunden kysser Peter’, 
og de ved ubevidst, at man kan sætte ’en foran og efter navneord (i ubestemt og bestemt 
form, fx en hund og hunden), mens man ikke kan bøje tillægsord på 
den måde (fx kan man ikke sige en rød, eller røden). 
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