
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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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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