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KAPITEL 1

Børns sprogtilegnelse: 
Introduktion til bogen
Ditte Boeg Thomsen og Laila Kjærbæk

Hensigten med dette kapitel er:

 ● at opridse hovedlinjerne i børns sprogtilegnelse i 0-6-årsalderen

 ● at udpege samspil mellem sproglig, social og kognitiv udvikling

 ● at fremhæve den betydning man som pædagog har for børns sproglige 

udvikling

 ● at introducere bogens overordnede mål

 ● at give et overblik over bogens struktur og over sammenhænge på tværs af 

kapitlerne.

Sprogtilegnelse og kommunikativ udvikling

Børn er sociale væsner der fra fødslen er indstillet på at kommunikere med men-

neskene i deres omgivelser. Længe før børn begynder at forstå og sige ord, kom-

munikerer de rigt og effektivt med øjenkontakt, lyde og gestik. Når det lille barn 

begynder at tilegne sig sprog, udvider dets muligheder for at udtrykke sig dras-

tisk. Forældre og andre voksne og børn omkring barnet bliver langsomt mindre 

a#ængige af at gætte sig til barnets ønsker og interesser, e$erhånden som bar-

net begynder at kunne bruge små enkeltord som mælk og op til selv tydeligt at 

udtrykke sine ønsker, fx gerne at ville have mælk eller blive lø$et op. Med små 
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ord som se! og det? får børnene redskaber til at henlede andres opmærksomhed på 

ting de er interesserede i, gerne vil dele med andre og måske er nysgerrige e$er at 

få mere at vide om, og med små ord som hej og tak kan de vise andre deres glæde 

ved at indgå i gensidige sociale situationer. Allerede tilegnelsen af de første små 

ord åbner altså en ny verden af muligheder for barnet for at interagere med men-

nesker omkring sig.

Når barnet begynder at lægge mærke til hvordan voksne og andre børn bruger 

grammatiske mønstre til at signalere forskellige betydninger, kan det begynde at 

opbygge et repertoire af praktiske og præcise grammatiske redskaber til at forstå 

andres tanker og til selv at udtrykke sine egne. Når barnet fx begynder at få greb om 

forskellen på nutid og datid, behøver han eller hun ikke bruge kræ$er på at regne ud 

om andre taler om noget der er ved at ske (Vi får kage) eller om noget der allerede er 

sket (Vi fik kage), men kan uden videre forstå det ud fra udsagnsordets tidsbøjning. 

Langsomt lærer barnet selv på samme måde at gøre det klart for andre om hun 

eller han fortæller om oplevelser fra fortiden eller om ønsker eller forventninger til 

fremtiden. At mestre mere og mere af sprogets grammatik hjælper også barnet med 

at opfylde en række andre kommunikative behov: at forstå og udtrykke forskellen 

på spørgsmål og oplysninger (fx Er det min tur? vs. Det er min tur!), på hvilken ræk-

kefølge ting sker i (fx Vi læser den når du har fået børstet tænder vs. Når vi har læst 

den, får du børstet tænder), på hvem der gør hvad ved hvem (fx Han skubbede hende 

vs. Hun skubbede ham), på om der er én eller flere af noget (fx Jeg kan ikke finde min 

sok/mine sokker) osv.

I takt med at barnet opbygger rigere og dybere ordforråd og udvider sit reper-

toire af grammatiske kommunikationsstrategier, styrkes dets muligheder for at indgå 

i sociale samspil med andre: Sproget støtter barnet i at dele sine tanker og følelser med 

andre, i at forstå andres tanker og følelser og i at deltage i sprogligt iscenesatte lege og 

fælles højtlæsningsstunder. Og barnets sprogtilegnelse styrker ikke bare dets sociale 

kompetencer, men også dets kognitive udvikling. Når vi tilegner os nye ord og gram-

matiske mønstre, opnår vi nemlig samtidig redskaber til at kategorisere fænomener i 

verden og til at holde styr på sammenhænge mellem dem.
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Barnets forudsætninger og omgivelsernes rolle

Hvordan får barnet så adgang til den verden vi deler i sproget? Hvordan opda-

ger børn at de lydstrømme der kommer ud af menneskers munde, kan henvise til 

fænomener i verden? Hvordan lærer de i tusindvis af ord, altså forbindelser mel-

lem en specifik lydstreng og en specifik betydning? Hvordan opdager de at der er 

diskrete små forskelle på hvordan ord ender (fx bold – bolde, spiser – spiste), og at 

de små endelser betyder noget forskelligt (fx om der er én eller flere, eller om noget 

forgår i nutiden eller fortiden)? Hvordan opdager de at rækkefølgen vi sætter ord 

sammen i, slet ikke er ligegyldig, men gør en stor forskel for hvad vi siger (fx Tog 

du hans bold? vs. Du tog hans bold!)?

Det er nogle af de grundlæggende spørgsmål denne bog beskæ$iger sig med, 

og en af de centrale ting kapitlerne viser, er at barnet trækker på en mængde 

ikke-sproglige egenskaber til at bryde ind i sproget og til konstant at udvide sit 

sproglige repertoire. Barnet bruger fx generelle kognitive evner til at opdage og 

genkende sammenhænge mellem fænomener (fx mellem lydene i ordet ske og den 

visuelle og taktile oplevelse af en ske), til at kategorisere (en lille rød plastikske og 

en stor metalske er begge to skeer) og til at generalisere over mønstre i sproget og 

mønstre i deres oplevelser. En førsproglig egenskab der også spiller en helt afgø-

rende rolle i barnets sprogtilegnelse, er den sociale evne og lyst til at følge og dele 

andres opmærksomhed, altså til at være opmærksom på hvad andre er opmærk-

somme på. Det er lettere for barnet at opdage at den voksne bruger lydene i ske til 

at henvise til en ske og ikke til fx gulvet eller stolen, fordi barnet på forhånd lægger 

mærke til at det er skeen den voksne er interesseret i at dele opmærksomhed med 

barnet om når hun rækker barnet en ske og siger Her er din ske eller samler skeen 

op fra gulvet mens hun siger Tabte du skeen?

Barnet har altså stærke kognitive og socialkognitive forudsætninger for at til-

egne sig sprog. Men barnets sprogtilegnelse er samtidig dybt a#ængig af input fra 

og samspil med omgivelserne.

Følger vi det lille barns blik for at dele opmærksomhed med ham eller hende? 

Følger vi op på barnets opmærksomhed og interesse ved at tale om det som barnet 

er interesseret i? Deler vi både forudsigelige og varierede oplevelser med barnet og 
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sætter ord på dem? Åbner vi nye verdener med højtlæsning og rigt sprog om ting og 

steder vi ikke møder i vores hverdag? Tager vi os tid til at mærke e$er om vi nogle 

gange taler for hurtigt eller siger for meget til at barnet kan følge med?

Som pædagog i et dagtilbud har man en fantastisk mulighed for at være del af og 

støtte den forunderlige proces det er for hvert enkelt barn at finde sin individuelle 

vej ind i den verden vi deler med sproget, at være hjemme i den og færdes i den som 

en fisk i vandet. For mange børn vil man være en af de voksne i livet der er allertæt-

test på i hverdagen, og som – udover den nærmeste familie – spiller en af de mest 

afgørende roller for barnets sproglige udvikling.

Når man deler så mange timer med barnet i hverdagen, vil man også være et af 

de mennesker der har bedst mulighed for at opdage når et barn har sværere ved at 

tilegne sig sprog end de fleste andre børn. Fordi sprogtilegnelse bygger på både bar-

nets egne kognitive og socialkognitive forudsætninger og på dets input fra og sam-

spil med omgivelserne, kan der være mange forskellige grunde til at et barn oplever 

vanskeligheder. Og vanskelighederne kan optræde i mange forskellige former – fra 

vanskeligheder ved at artikulere bestemte lyde, huske nye ord eller bruge bestemte 

grammatiske bøjningsendelser, til vanskeligheder ved at forstå og bruge sproget 

pragmatisk i samtaler og fortællinger. Børn der af den ene eller den anden grund 

har sværere end andre ved at tilegne sig sprog, har typisk brug for særlig støtte, og 

her kan man som pædagog have en vigtig rolle i to sammenhænge. På den ene side 

kan ens observationer af barnets sproglige adfærd i hverdagen bidrage til at familie 

og kollegaer bliver opmærksomme på barnets sprog, og observationerne kan danne 

udgangspunkt for at tage kontakt til en logopæd (talepædagog) der kan vurdere om 

barnet har særlige sproglige vanskeligheder. På den anden side kan man – i samar-

bejde med forældre, logopæd og kollegaer – være med til at implementere særlige 

støtteindsatser i hverdagen der kan hjælpe barnet med netop de områder af sprog-

tilegnelsen hun eller han har svært ved.
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Bogens hovedmål

Denne bog er først og fremmest skrevet til nuværende og kommende pædagoger 

med henblik på:

1) at give grundlag for en solid og nuanceret forståelse af hvilke faktorer der 

påvirker børns sprogtilegnelse,

2) at tydeliggøre hvordan indsigterne fra forskning i børnesprog kan anvendes 

i praksis,

3) at præsentere den nyeste forskning i dansk sprogtilegnelse.

Bogen kan anvendes som grundbog på pædagoguddannelsen såvel som på de 

pædagogiske diplomuddannelser Logopædi (talepædagog), Børns sprog og Dansk 

som andetsprog. Med sin praksisorienterede formidling af de nyeste danske og 

internationale forskningsresultater kan den desuden være et nyttigt redskab for 

andre fagpersoner der arbejder med børns sproglige og kommunikative udvikling, 

bl.a. børnehaveklasseledere, lærere, sprogvejledere, vejledere i dansk som andet-

sprog, læsevejledere, logopæder, audiologopæder, audiologer, PPR-psykologer og 

sundhedsplejersker, og fungere som indføring i sprogtilegnelsesforskningen for 

studerende på Audiologopædi, Lingvistik, Interkulturel pædagogik og dansk som 

andetsprog, Audiologi, Pædagogik samt Psykologi.

Vi uddyber her bogens tre hovedmål:

1. At give grundlag for en solid og nuanceret forståelse af hvilke faktorer der 

påvirker børns sprogtilegnelse

Når børn udvikler deres evne til at skelne og artikulere sproglyde, når de lærer nye 

ord og grammatiske mønstre, og når de opbygger deres evner til at bruge og forstå 

sprog i samtaler og fortællinger, trækker de på både sociale, kognitive, perceptuelle 

og motoriske færdigheder. Samtidig har det sprog og de interaktionsformer bør-

nene møder i deres omgivelser, en afgørende indflydelse på deres muligheder for 

at tilegne sig sprog. Bogens kapitler giver indblik i hvilke processer i sprogtilegnel-
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sen der i særlig grad bygger på social motivation og evne for at dele opmærksom-

hed med andre, på kognitive evner for at opdage regelmæssigheder og kategorisere 

og generalisere over oplevelser og på perceptuelle og motoriske evner for hhv. at 

opfatte og udtale sproglyde. Kapitlerne giver samtidig indsigt i hvordan forskellige 

aspekter af barnets sproglige input fra andre påvirker sprogudviklingen. Fx har både 

hyppighed (hvor o$e barnet hører noget), variation (hvor meget forskelligt barnet 

hører) og responsivitet (i hvor høj grad omgivelserne reagerer meningsfuldt på bar-

nets interesse og adfærd) betydning for den sproglige udvikling.

Når man som pædagog skal kommunikere og samarbejde med logopæder, psy-

kologer og forældre om et barns sproglige og sociale udvikling, er det afgørende 

at man har en solid og nuanceret forståelse af de vigtigste faktorer der påvirker 

børns sprogtilegnelse, og af de processer børn gennemgår når de tilegner sig sprog. 

Bogens sigte er samtidig at give et fagligt grundlag der kan inspirere til selvstændige 

overvejelser over hvad der er et sprogligt rigt miljø i netop den konkrete kontekst 

man som pædagog arbejder i: om det er en dagpleje, en vuggestue, en børnehave, 

en børnehaveklasse eller noget femte, om dagtilbuddet er stort eller lille, om der er 

en stor andel af to- og flersprogede børn osv. Alle dagtilbud og grupper af børn er 

forskellige, så hvad der virker strålende i ét dagtilbud eller én børnegruppe, virker 

ikke altid godt i andre. Men hvis man har en god forståelse af de grundlæggende 

faktorer og processer i sprogtilegnelse, er man godt klædt på til at tænke kreativt 

og systematisk over hvad der vil være frugtbart for børnene i den konkrete kon-

tekst man møder dem i. Det hænger alt sammen tæt sammen med bogens andet 

hovedmål:

2. At tydeliggøre hvordan indsigterne fra forskning i børnesprog kan 

anvendes i praksis

Udover at give overblik over forskningen indenfor forskellige områder af sprogtileg-

nelse lægger kapitlerne vægt på at vise hvordan denne viden kan bruges i praksis, 

og for det aspekt af sprogtilegnelse de hver især behandler, diskuterer forfatterne 

hvordan man bedst kan:
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 ● vurdere barnets sproglige kompetencer og blive opmærksom på børn med 

behov for særlig støtte,

 ● støtte alle børns generelle sprogudvikling,

 ● hjælpe børn med behov for særlig sprogstøtte.

Kapitlerne præsenterer praktiske redskaber man som pædagog kan støde på når 

man skal vurdere forskellige aspekter af børns sprog, fx om barnet har et alderssva-

rende ordforråd, og kapitlerne diskuterer både fordele og ulemper ved forskellige 

typer af vurderingsredskaber. Kapitlerne gennemgår også hvilke træk i børns sprog 

der er typiske på forskellige alderstrin, og som man derfor ikke skal være bekymret 

over, og de fremhæver omvendt hvilke træk der kan pege på forsinket eller afvi-

gende sprogudvikling. De konkrete tegn kan man som pædagog være opmærksom 

på i hverdagen når man vil vurdere om et barns sproglige udvikling forløber typisk, 

forsinket eller afvigende, og om barnet har brug for særlig støtte til at udvikle sit 

sprog.

Fordi børns sproglige udvikling har stor indflydelse på deres muligheder for at 

indgå i sociale fællesskaber, kategorisere og tænke over deres oplevelser samt lære 

mere om verden, har alle børn glæde af at de voksne omkring dem møder dem 

med samværsformer der styrker deres muligheder for at udvikle sig sprogligt. Det 

gælder både børn med alderssvarende, forsinket og afvigende sprogudvikling. 

Med baggrund i forskningen giver kapitlerne praktiske råd om og eksempler på 

hvordan man giver børn de rigeste muligheder for at udvikle sig sprogligt. De 

første kapitler fokuserer på typisk udvikling, mens Kapitel 8-11 peger på særlige 

karakteristika ved børn der stammer, børn med høretab, børn med udviklings-

mæssige sprogforstyrrelser og børn med autisme, samt på samværsformer og støt-

teaktiviteter der kan være til særlig gavn for disse børn. Kapitel 12 fokuserer på 

hvordan man kan vurdere børns sprog, mens bogens sidste kapitel giver gode råd 

til sprogmiljøet i dagtilbud.

Bogen er fuld af små opgaver der giver læseren mulighed for at prøve at bruge 

den viden kapitlerne præsenterer, til at analysere konkrete eksempler på dansk bør-

nesprog. Disse opgaver er en helt central del af bogen, og når man tager sig tid til 
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at løse dem undervejs i læsningen, gør man det lettere for sig selv at generalisere 

bogens indsigter til den praktiske hverdag med børnene. Nogle af opgaverne er 

tænk selv-opgaver der opfordrer til selvstændig bearbejdning af stoffet. Andre af 

dem er praktiske analyseopgaver der giver mulighed for at tjekke om ens forståelse 

af kapitlets begreber er sikker nok til at man kan anvende begreberne til at vurdere 

hvad børn faktisk gør sprogligt. Til de praktiske analyseopgaver kan man finde for-

slag til løsninger bagerst i bogen.

Når man skal vurdere om et barns sprogudvikling forløber typisk, eller om der 

er brug for en særlig støtteindsats, kan man ikke uden videre basere sin vurdering 

på international forskning i hvad der kendetegner typisk udvikling af andre sprog. 

Derfor er bogens tredje hovedmål:

3. At præsentere den nyeste forskning i dansk sprogtilegnelse

Verdens sprog adskiller sig fra hinanden med hensyn til både lydstruktur, ordfor-

råd, grammatik og pragmatik. Det betyder at børn der tilegner sig forskellige sprog, 

står overfor nogle meget forskellige udfordringer. Et barn der tilegner sig dansk, skal 

fx opdage at der findes grammatisk køn (en kop vs. et glas), og finde ud af hvilke 

navneord der hører til hvilket af de to køn. Et barn der tilegner sig tysk, skal opdage 

at der findes tre grammatiske køn (der Becher, die Tasse, das Glas), hvorimod et 

barn der tilegner sig engelsk, slet ikke skal tilegne sig grammatisk køn (a cup, a 

glass). Fordi opgaven er så forskellig for børn der tilegner sig forskellige sprog, kan 

man ikke uden videre overføre forskningsindsigter fra ét sprog til et andet. Bogens 

kapitler lægger derfor vægt på at præsentere forskning i tilegnelse af dansk, og vi vil 

her blot trække et par eksempler fra bogen frem.

Når det gælder lydlig udvikling, altså udvikling i børns evner til at opfatte sprog-

lyde og selv producere dem, er det fx afgørende at vide at lydstrukturen i dansk har 

flere særtræk. I forhold til de fleste andre sprog har vi bl.a. et usædvanligt stort antal 

vokaler hvis lyde og måder at blive artikuleret på ligger meget tæt på hinanden. Det 

betyder at børn der lærer dansk, skal indstille øret og taleorganerne på nogle hårfine 

forskelle (prøv at sige æ e i y ø, og mærk e$er hvor lidt du bevæger kæben, tungen og 

læberne). Som vi skal se i Kapitel 2, adskiller dansk sig også fra mange andre sprog 
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ved at have mange bløde konsonanter, og det kan gøre det sværere for børn at høre 

hvor en stavelse slutter, og hvor en ny begynder (prøv fx at sige badede, jægere eller 

sværere). Dette særtræk ved dansk lydstruktur spiller ikke bare en rolle for børns 

tilegnelse af lydsystemet, men også for deres opbygning af ordforråd (Kapitel 3) og 

for deres grammatiske udvikling (Kapitel 4).

Også når vi ser på grammatik, er det afgørende at bygge vores forventninger til 

mønstre i barnets udvikling på danske studier. Langt størstedelen af internationale 

studier i grammatisk udvikling har undersøgt engelsksprogede børn, men som vi 

allerede så med grammatisk køn, er det forskelligt fra sprog til sprog hvilke bøjnin-

ger børn overhovedet skal tilegne sig, og hvor lette eller svære bøjningsmønstrene 

er. Flertalsbøjning er fx meget almindelig i verdens sprog, og vi kender det også 

fra engelsk, men alligevel er det vigtigt at have viden om hvordan børn typisk til-

egner sig flertalsformer i netop dansk. På tværs af sprog er der nemlig forskel på 

hvor mange forskellige bøjningsmarkører man kan bruge til at udtrykke den samme 

betydning. På dansk kan vi fx udtrykke flertal på mange forskellige måder (fx en 

ske – to ske-er, en kniv – to kniv-e, en bog – to bøg-er, et barn – to børn, et glas – to 

glas). Som vi skal se i Kapitel 4 har både mængden af forskellige former og forud-

sigeligheden i hvilke bøjningsmarkører der hører til hvilke ord, stor indflydelse på 

hvornår og hvor sikkert børnene begynder at bruge hvilke grammatiske bøjnings-

former. Det samme gælder sætningsgrammatik, altså mønstre for at kombinere og 

forstå ord i sætninger. Kasusbøjning (Han driller hende vs. Ham driller hun) spiller 

fx en vigtigere rolle for forståelsen af sætninger i dansk sammenlignet med engelsk, 

hvor børn lægger mere mærke til den rækkefølge ordene kommer i.

Her, som i flere af bogens kapitler, kan fremhævningen af områder hvor dansk 

adskiller sig fra andre sprog, give fingerpeg om områder der kan byde to- og fler-

sprogede børn særlige udfordringer i tilegnelsen af dansk.

Udover de træk ved selve sprogets struktur der spiller en specifik rolle for 

tilegnelsen af dansk, er der også en anden vigtig grund til at prioritere danske 

undersøgelser: de særlige sociale og praktiske rammer børn typisk tilegner sig 

dansk i. Børn i Danmark bruger nemlig gennemsnitligt langt mere tid i dagtil-

bud end børn i de fleste andre lande, og det betyder på den ene side at de fleste 
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børn oplever mindre 1:1-tid med voksne end børn der hovedsagelig bliver passet 

i hjemmet, og på den anden side at gruppesamtaler med andre børn bliver en 

vigtig del af børns sproglige hverdag, samt at pædagoger har en mere central rolle 

i børns sprogtilegnelse end i andre lande. At dagtilbuddet er en af de primære 

kontekster for sprogtilegnelse i Danmark, er også værd at tænke med når man 

skal vurdere hvordan sprogstimuleringsforløb udviklet i andre lande kan tilpas-

ses en dansk kontekst.

Selvom vi her har fokuseret på forskelle mellem sprog og pointeret vigtigheden 

af forskning specifikt i børns tilegnelse af dansk, er der selvfølgelig også mange ting 

der er fælles for børn på tværs af sprog, bl.a. de helt grundlæggende fysiologiske, 

motoriske, kognitive og socialkognitive processer. Kapitlerne tager derfor typisk 

udgangspunkt i den omfattende internationale forskning i disse processers betyd-

ning for sprogtilegnelsen før de zoomer ind på undersøgelser af tilegnelsen af dansk.

Bogens opbygning

Bogens første tre kapitler giver en grundig indføring i tre centrale aspekter af børns 

sprogtilegnelse: fonologisk udvikling (tilegnelse af sproglyde) i Kapitel 2, leksikalsk 

udvikling (ordtilegnelse) i Kapitel 3 og grammatisk udvikling (tilegnelse af mønstre 

for orddannelse og sætningsdannelse) i Kapitel 4. De næste to kapitler breder perspek-

tivet ud og giver overblik over hvordan sproglig udvikling er forbundet med kognitiv 

udvikling på den ene side (Kapitel 5) og med social og kommunikativ udvikling på 

den anden (Kapitel 6). Hvor bogens første kapitler har deres fokus på tilegnelsen af 

dansk som modersmål (førstesprog), zoomer Kapitel 7 ind på sprogudviklingen hos 

to- og flersprogede børn. Here$er følger fire korte kapitler der introducerer de særlige 

forhold der knytter sig til fire grupper af børn der o$e eller altid oplever vanskelighe-

der i sprogtilegnelsen: børn der stammer (Kapitel 8), børn med høretab (Kapitel 9), 

børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser (Kapitel 10) og børn med autisme 

(Kapitel 11). Bogen afrundes med to kapitler der præsenterer metoder til henholdsvis 

at vurdere (Kapitel 12) og støtte (Kapitel 13) børns sproglige udvikling.
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Nedenfor giver vi en kort introduktion til de enkelte kapitler og udpeger vigtige 

sammenhænge mellem dem der kan være nyttige at have i baghovedet ved læsning 

af enkeltkapitlerne.

Kapitel 2-4: Tilegnelse af sproglyde, ord og grammatik

Bogens første kapitler fokuserer på tre hovedopgaver barnet står overfor: at tilegne 

sig sproglyde, at udvide sit ordforråd og at opbygge sit grammatiske system. Hvert 

af de tre kapitler giver overblik over den typiske udvikling hos danske børn i alde-

ren 0-6 år og præsenterer teoretisk baggrundsviden om hvilke faktorer der påvirker 

denne udvikling. Kapitlerne introducerer praktiske metoder til at vurdere barnets 

sproglige udvikling på hvert enkelt område, udpeger træk der kan indikere forsinket 

eller atypisk udvikling, og giver forskningsbaserede råd om hvordan man bedst kan 

støtte tilegnelsen af hhv. sproglyde, ord og grammatik.

Vi præsenterer lydlig, leksikalsk og grammatisk udvikling i forskellige kapitler 

for at kunne gå i detaljer med hvert område, men det er vigtigt at være klar over at 

udviklingerne på de tre områder er tæt forbundne.

For det første foregår børns tilegnelse af sproglyde og ord i et gensidigt samspil. 

Når børn begynder at sige deres første ord, trækker de på deres motoriske erfarin-

ger med at udtale sproglyde i den førsproglige pludrefase. Hvis barnet fx har været 

glad for at bruge stavelser med læbelyde som /b/ i pludrestavelser som bababa, er 

der en god sandsynlighed for at ord som fx bold, bil, bog og bade vil være blandt de 

ord som barnet tidligt tilegner sig. Og hvis barnet har brugt mange tungespidslyde 

som /d/ og /t/ i sin pludren, fx i didadida, vil man typisk se ord som det, dér, tak og 

dukke blandt barnets tidlige ord. Når barnet allerede har god motorisk erfaring med 

at artikulere bestemte lyde og rækkefølger af lyde, skal barnet ikke bruge så mange 

kræ$er på at finde ud af hvordan man skal producere nye ord der bruger de (ræk-

kefølger af) lyde. På den måde støtter barnets lydlige udvikling altså den leksikalske 

udvikling.

Når børn først er godt i gang med at lære ord, ser man også den modsatte ind-

flydelse, altså at den leksikalske udvikling påvirker den lydlige. Det sker når børn 

begynder at lære nye ord med lyde eller rækkefølger af lyde de ikke på forhånd har 
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i deres produktive repertoire af sproglyde. Her kan lysten til at bruge det nye ord til 

at kommunikere med motivere barnet til at tilegne sig den nye sproglyd eller ræk-

kefølge af sproglyde (fx /s/ i sut eller /fl/ i flag).

Udviklinger i børns tilegnelse af ord og grammatik er lige så tæt forbundne: For 

det første er det de samme grundlæggende læringsmekanismer børn bruger når 

de tilegner sig ord som ske, bøjningsmønstre som flertal (fx ske-er) og grammati-

ske mønstre for at danne sætninger som spørgsmål og hævdelser (fx Vil du have 

skeen? vs. Du vil have skeen). I alle tre tilfælde bruger barnet sin sociale forståelse af 

situationer til at gætte hvad andre mennesker bruger ordet (ske), bøjningsendelsen 

(-er) og ordrækkefølgen til at kommunikere. Og i alle tre tilfælde bruger barnet 

sine generelle kognitive evner til at finde fællestræk på tværs af situationer: Skeer 

i forskellige farver, størrelser og materialer kaldes alle sammen ske. Og når der er 

mere end én bil, blomst, rosin eller banan, bruger de voksne -er (bil-er, blomst-er, 

rosin-er, banan-er) til at vise at der er flere, præcis som de gør med ske-er. Og der 

plejer at være et fællestræk ved situationer hvor de voksne siger udsagnsleddet før 

grundleddet (Skal vi lege med bolden? Har du slået dig? Er bamsen tørstig?) i stedet 

for e$er grundleddet (Vi skal lege med bolden. Du har slået dig. Bamsen er tørstig), 

nemlig at det er situationer hvor de voksne spørger én om noget.

For det andet er børns tilegnelse af ord og grammatik tæt forbundet fordi børn 

udvikler deres viden om grammatik ved at generalisere over de mønstre de møder 

ord i, og hvor ordene er genkendelige holdepunkter i mønstrene, og omvendt lærer 

om nye ord ved at genkende de grammatiske mønstre de optræder i.

Når barnet fx allerede kender tillægsord som flot, høj og sød, er det lettere for 

barnet at opdage bøjningsendelserne -ere (flott-ere, høj-ere, sød-ere) og -est (flott-

est, høj-est, sød-est) og at gætte hvad de betyder. Hvis barnet omvendt støder på 

et nyt ord som tungere som det aldrig har hørt før, kan det bruge sin grammatiske 

viden til at gætte at det nok består af bøjningsendelsen -ere og et nyt ord, tung, som 

beskriver en eller anden form for egenskab ved noget. Vi ser det samme samspil når 

vi kigger på sætningsmønstre. Når barnet hører ord det kender, i sætninger som 

Musen spiser osten, Mor lukkede døren og Pigen åbner gaven, kan hun/han bruge 

sin viden om hvad ordene betyder, til at opbygge en grammatisk forventning om at 
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ord der står mellem to navneord (her: spiser, lukkede og åbner) betegner dynami-

ske processer hvor nogen (fx musen, mor eller pigen) påvirker noget andet (osten, 

døren, gaven). Når barnet så hører et nyt udsagnsord som mosede i en sætning som 

Far mosede kartoflen, kan barnet bruge sin grammatiske viden om ordrækkefølge 

til at gætte på at mosede nok er et ord der betegner den proces som faren udsætter 

kartoflen for, og ikke fx betegner en genstand som gaffel. Igen kan barnet også bruge 

sin grammatiske viden om bøjningsmønstre til at gætte på at mosede henviser til en 

proces, ikke en genstand, hvis barnet allerede kender mange andre udsagnsord der 

ender på -ede når andre snakker om fortiden (fx tegn-ede, gyng-ede, leg-ede).

Endelig er også lydlig og grammatisk udvikling forbundet. Det er de bl.a. fordi 

bøjningsendelser er små trykløse orddele, som man fx kan se det i det bøjede til-

lægsord sød-ere, udsagnsordet mos-ede og navneordet ske-er-ne, hvor kun rød-

derne, sød, mos og ske, bærer tryk. Når bøjningsendelser som -ere, -ede, -er og -ne 

alle er trykløse, kræver det en veludviklet lydlig opmærksomhed og en effektiv 

bearbejdning af sproglyde at lægge mærke til systematiske forskelle mellem dem – 

og derved kunne tilegne sig bøjningssystemet. Som vi beskrev tidligere, har dansk 

ovenikøbet mange bløde konsonanter som kan gøre det endnu sværere for barnet 

at høre grænserne mellem ordets stamme og bøjningsendelsen eller at høre forskel 

på forskellige bøjningsendelser, som i mad-e vs. mad-ede, murer vs. murer-e og 

svær-e vs. svær-ere. Des længere barnet er i sin lydlige udvikling, des mere over-

skud vil barnet have til at opdage de hårfine lydlige forskelle som dele af den gram-

matiske udvikling bygger på.

En sidste ting det er værd at fremhæve fra de tre indledende overblikskapitler, 

er at de alle peger på hvilken betydning sproglig udvikling i 0-6-årsalderen har for 

barnets tilegnelse af skri$sprog i skolealderen. På den ene side er barnets opmærk-

somhed på sproglyde (Kapitel 2) en afgørende forudsætning for tilegnelse af det 

bogstav-lyd-princip som er centralt for både a+odningsprocessen i læsning og 

staveprocessen i skrivning. På den anden side a#ænger barnets læseforståelse og 

evner til at formulere sammenhængende tekst i vid udstrækning af det ordforråd 

(Kapitel 3) og de grammatiske færdigheder (Kapitel 4) barnet har opbygget i før-

skolealderen.
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Kapitel 5-6: Kognition og social kommunikation

E$er de tre kapitler om børns tilegnelse af sproglyde, ordforråd og grammatik bre-

der vi perspektivet ud i to kapitler der fokuserer på hvordan sproglig udvikling spil-

ler sammen med kognitiv og social udvikling. Bøger om børns sprog har traditionelt 

behandlet sprogtilegnelse som en selvstændig proces uden at vie samspil med bar-

nets øvrige udvikling meget opmærksomhed, og denne tradition hænger nok sam-

men med en dominerende forestilling i sprogvidenskaben i 1900-tallet om at sprog 

udviklede sig ua#ængigt i et separat modul i hjernen. Siden har masser af forskning 

demonstreret at sproglig udvikling ikke er en ua#ængig proces i et separat modul i 

hjernen, men at sprogtilegnelse tværtimod foregår i et tæt samspil med kognitiv og 

social udvikling – med gennemgribende gensidig påvirkning mellem processerne.

Da disse fundamentale samspil ikke tidligere har fået meget opmærksomhed i 

formidling af danske børns sprogtilegnelse, går Kapitel 5 i dybden med spørgsmål 

om samspil mellem sproglig og kognitiv udvikling mens Kapitel 6 giver en grund-

læggende introduktion til samspil mellem sproglig og social udvikling. En vigtig 

pointe i kapitlerne er at det vi ved om børns læring i andre sammenhænge, kan vi 

også tage med os og støtte os til når vi skal forstå børns sprogtilegnelse.

Kapitel 5 præsenterer tre kognitive processer som barnet trækker på for at lære 

sprog, nemlig kategorisering, mønstergenkendelse og generalisering. Kapitlet 

beskriver hvordan det sprog barnet hører omkring sig, påvirker de begreber barnet 

former mens det gennem sanseerfaringer lærer verden at kende. Børns sprogtileg-

nelse præger deres opmærksomhed og tænkning, så når børn tilegner sig sprog, 

tilegner de sig altså ikke bare et redskab til at kommunikere med andre, men også et 

redskab de kan bruge til at ræsonnere og løse e$erhånden mere og mere komplekse 

opgaver med. Forståelse af sprogets betydning for barnets tænkning er bl.a. vigtig 

når man arbejder med børn hvis sprog udvikler sig forsinket eller afvigende, for der 

er en stor sandsynlighed for at deres sproglige vanskeligheder får kognitive kon-

sekvenser når de ikke i samme udstrækning som deres jævnaldrende kan udnytte 

sproget som støtte for tænkningen. Det understreger vigtigheden af at identificere 

disse børns sproglige vanskeligheder og give dem masser af støtte til deres sproglige 

udvikling.
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Kapitlet slutter med et eksempel på sprogtilegnelsens indflydelse på social kog-

nition, på hvordan sproget kan gøre det lettere for børn at være opmærksomme på 

og danne sig overblik over den usynlige mentale verden og derved støtte barnet i 

at håndtere sociale fænomener som misforståelser, konflikter og fælles forståelse. 

Dermed peger kapitlet frem mod det næste kapitel, Kapitel 6, hvor forholdet mellem 

sprog og social kognition står centralt.

Kapitel 6 fokuserer på hvordan børn bruger ord og sætninger som redskaber 

til at kommunikere med andre i sociale kontekster. Børn kan tilegne sig et nok så 

rigt og nuanceret ordforråd og et nok så avanceret repertoire af grammatiske møn-

stre, men der skal mere til hvis de skal kunne bruge disse sproglige redskaber til at 

indgå i vellykket kommunikation med andre: Børnene skal kunne tage højde for 

andres viden, hensigter og interesser og tilpasse deres ytringer – og deres forståelse 

af andres ytringer – til den konkrete samtalekontekst. De færdigheder vi bruger 

når vi inddrager vores forståelse af samtalepartneren, situationen og den sproglige 

kontekst til at kunne bidrage relevant og interagere med andre i vellykket kommu-

nikation, kaldes pragmatiske færdigheder. Her kommer forholdet mellem sprog 

og social kognition i spil, for børns pragmatiske evner bygger på stærke socialkog-

nitive evner der udvikles tidligt i livet. For barnets pragmatiske udvikling er især 

to aspekter af social kognition afgørende: på den ene side evnen til at forstå andres 

hensigter – og interessen for at forstå dem – og på den anden side evnen til at dele 

opmærksomhed med andre – og lysten til at gøre det. E$er en præsentation af det 

socialkognitive fundament dykker kapitlet ned i fire studier af fænomener i prag-

matisk og kommunikativ udvikling der er særligt relevante i en dansk kontekst, 

med mange eksempler fra børns interaktion i gruppesamtaler i børnehaven. Kapitel 

6 fremhæver desuden vanskelighederne ved at teste pragmatiske færdigheder og 

diskuterer andre metoder til at vurdere – og støtte – børns pragmatiske udvikling.

Kapitel 7: To- og flersproget sprogtilegnelse

Hvor hovedvægten i bogens første seks kapitler ligger på etsproget tilegnelse af 

dansk som førstesprog, vender Kapitel 7 blikket mod den store andel af børn i Dan-

mark der vokser op med flere sprog end dansk. Det er vigtigt at man som pædagog 
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er opmærksom på de særlige forhold der gør sig gældende for børn der har deres 

sproglige ressourcer fordelt over to eller flere sprog, og Kapitel 7 beskriver derfor 

ligheder og forskelle i sprogudviklingen hos etsprogede og to- og flersprogede børn. 

Kapitlet giver desuden et overblik over de mange faktorer der har indflydelse på 

to- og flersprogede børns sprogudvikling, diskuterer kompleksiteten i at vurdere de 

sproglige kompetencer i denne heterogene gruppe og giver råd om hvordan man 

kan støtte to- og flersprogede børns sprogtilegnelse.

De grundlæggende fysiologiske, motoriske, kognitive og socialkognitive pro-

cesser er selvfølgelig de samme som dem vi har mødt i Kapitel 1-6, og på samme 

måde har det sprog det to- eller flersprogede barn møder i omgivelserne, en afgø-

rende indflydelse på sprogtilegnelsen. Faktorer som hyppighed, variation, kvalitet 

og responsivitet har betydning for alle børns sprogtilegnelse – og i Kapitel 7 ser vi på 

hvorfor disse faktorer er ekstra vigtige at være opmærksomme på i forhold til to- og 

flersprogede børn. Et barn der tilegner sig to eller flere sprog, vil alt andet lige høre 

ord og sætninger på hvert af sine sprog færre gange end et barn der gør sig alle sine 

erfaringer på ét sprog. Når vi ved at den hyppighed som børn møder specifikke ord 

og grammatiske mønstre med, spiller en afgørende rolle for hvor hurtigt de tilegner 

sig disse ord og grammatiske mønstre, er det let at se at et to- eller flersproget barn 

kan have brug for længere tid til at tilegne sig sproglydene og opbygge sit ordforråd 

og sit grammatiske system på hvert af sine sprog end et etsproget barn. Mange fler-

sprogede børn får en stor del af deres sproglige input fra ikke-modersmålstalende, 

hvilket o$e resulterer i sprogligt input præget af mindre variation og lavere kvalitet 

og kvantitet end hvis det havde været fra modersmålstalende. Mange tosprogede 

kommer desuden fra kulturer eller sociale grupper hvor sprog i høj grad bruges til 

at instruere og regulere adfærd, og hvor der ikke er tradition for at bruge sproget til 

fx at forhandle og argumentere, inddrage børn i samtaler om samfundet og andre 

mere abstrakte emner, og hvor der ikke er tradition for at anlægge et eksplicit fokus 

på sprog (som fx leg med rim og remser).

To- og flersprogede børn vil derfor o$e have gavn af ekstra sproglig opmærk-

somhed fra de voksne i dagtilbuddet, og kapitlet giver bud på måder hvorpå man 

kan støtte børnene sprogligt, ved fx at skabe forudsigelige rammer og rutiner, at 
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understøtte det sproglige input med billeder og tydeligt kropssprog, at skabe sprog-

lige koblinger mellem dagtilbuddet og hjemmet og at lære barnet kommunikative 

strategier som at stille opklarende spørgsmål.

Selvom de fleste to- og flersprogede børn kan have gavn af ekstra sproglig støtte, 

er det samtidig en af kapitlets centrale pointer at to- og flersprogede børn udgør 

en yderst heterogen gruppe. Man er derfor nødt til at tage højde for en lang række 

faktorer når man skal vurdere om et to- eller flersproget barns sprog udvikler sig 

typisk, forsinket eller afvigende, og om en evt. afvigende sprogudvikling skyldes 

nogle generelle vanskeligheder ved at tilegne sig sprog, der kræver en særligt tilret-

telagt indsats.

Endelig fremhæver kapitlet (i forlængelse af Kapitel 6 om social og kommunika-

tiv udvikling) vigtigheden af at betragte sproglige færdigheder som del af de større 

sociale sammenhænge børnene bruger dem i: For to- og flersprogede børn handler 

tilegnelsen og vedligeholdelsen af hvert af deres sprog ikke bare om sproglige kom-

petencer snævert set, men i mindst lige så høj grad om at kunne bruge sprogene til 

at opbygge og vedligeholde sociale relationer.

Kapitel 8-11: Sprogudvikling hos børn med særlige vanskeligheder

Kapitlerne i bogens første halvdel fokuserer først og fremmest på sprogtilegnelse 

hos typisk udviklede børn. Men mange af de børn man som pædagog møder i sit 

daglige arbejde, har særlige vanskeligheder der gør at deres sprogtilegnelse ikke føl-

ger et typisk forløb, og man er bedre rustet til at støtte disse børn hvis man har en 

god forståelse af disse vanskeligheder. Kapitel 8-11 giver derfor en samlet intro-

duktion til de særlige forhold der kan knytte sig til sprogtilegnelsen hos hver af 

fire grupper af børn: børn der stammer (Kapitel 8), børn med høretab (Kapitel 9), 

børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser (Kapitel 10) og børn med autisme 

(Kapitel 11).

I et dagtilbud vil man o$e støde på børn med disse særlige vanskeligheder: Hyp-

pigst kan man forvente at møde børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser 

(ca. 7 %) og børn med autisme (1-2 %), mens det er noget sjældnere at møde børn 

med høretab (ca. 1-2 pr. 1.000 børn). Det er helt almindeligt at møde børn der stam-
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mer i en kortere periode (ca. 8 %), men kun hos få børn (under 1 %) er stammen en 

vedvarende vanskelighed.

Det er svært at overvurdere hvor værdifuld sproglig og kommunikativ støtte 

i dagtilbuddet kan være for disse børns fremtidige liv. For som vi har set, spiller 

sproget en afgørende rolle både i barnets kognitive og sociale udvikling, så når et 

barn har særlige vanskeligheder ved sprogtilegnelse, er det aldrig bare et isoleret 

sprogligt problem. Det er et problem der har stor indflydelse på barnets sociale liv 

fordi barnet får sværere end sine jævnaldrende ved at kommunikere sine tanker og 

følelser til andre børn og voksne og ved at forstå andres tanker og følelser. Og det er 

et problem der har stor indflydelse på barnets kognitive udvikling fordi barnet ikke 

på samme måde som sine jævnaldrende kan bruge sproget som støtte for tanken 

(kategorisering, kompleks ræsonneren). På den lyse side er der til gengæld solid 

evidens for at målrettede sproglige og kommunikative støtteindsatser er effektive 

og hjælper disse børn med at udvikle sig sprogligt med alle de deraf affødte positive 

konsekvenser for sociale og kognitive kompetencer og i sidste ende livskvalitet.

Det vil typisk være en logopæd og/eller psykolog der udreder barnets sproglige 

og kommunikative vanskeligheder, tilrettelægger en særlig støtteindsats for barnet 

og varetager en del af interventionen, men som pædagog har man o$e også et vig-

tigt ansvar i både udrednings- og støtteprocessen. Gennem hverdagen i dagtilbud-

det kender man børnenes kommunikative styrker og svagheder på tværs af mange 

forskellige aktiviteter og samværsformer, og er man på den baggrund bekymret for 

om et barn har særlige vanskeligheder, kan ens hverdagsobservationer derfor være 

en vigtig del af grundlaget for at kontakte en logopæd med henblik på videre udred-

ning. Hvis udredningen viser at barnet har særlige vanskeligheder, vil logopæden 

typisk igangsætte en målrettet intervention hvor logopæden arbejder direkte med 

barnet for at give specialiseret sproglig undervisning og støtte, men logopæden vil 

sjældent være sammen med barnet mange timer om ugen. Det er man til gengæld 

som voksen i et dagtilbud, og derfor har man o$e en værdifuld rolle i at give barnet 

den særlige sproglige og kommunikative støtte i hverdagen som netop hun eller han 

har brug for.
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Når man har læst Kapitel 8-11, er man godt klædt på til at møde børn med sær-

lige sproglige og kommunikative vanskeligheder i dagtilbuddet og til at samarbejde 

med logopæd og familie om støtteindsatser. Kapitlerne giver en grundlæggende 

introduktion til hver af børnegrupperne, beskriver hvad børnene i hver gruppe 

har særligt svært ved i sprogtilegnelsen, og giver indblik i de underliggende fysio-

logiske, kognitive og socialkognitive årsager til disse vanskeligheder. De udpeger 

desuden karakteristika ved sproget hos børn med hver af de fire typer af vanske-

ligheder som man kan holde øje med hvis man er bekymret for om et barns sprog-

lige udvikling kunne være kendetegnet af en af disse vanskeligheder. Endelig giver 

kapitlerne konkrete råd om hvordan man kan støtte sprogtilegnelsen hos børn i de 

forskellige grupper. Her er det vigtigt at være opmærksom på at der kan være stor 

forskel på hvad de enkelte børn har gavn af: For nogle børn med autisme og nogle 

børn der stammer, kan det fx være en stor hjælp at de voksne sænker kompleksite-

ten i det sprog de møder børnene med. Men for andre børn vil sænket kompleksi-

tet ikke være gavnligt, og et varieret og komplekst input vil tværtimod støtte disse 

børn i at udvikle sig sprogligt. Kapitlerne giver derfor råd om hvad man kan være 

opmærksom på for bedst at tilpasse sin kommunikation til det enkelte barns behov, 

hvad enten denne tilpasning består i at sænke kompleksiteten, at sænke tempoet, at 

omformulere og udbygge, at lave lege med rytme og rim eller at skabe genkendelige 

og forudsigelige kontekster som fx rollelege. Nogle støttestrategier er dog gavnlige 

for børn i alle fire grupper – og for børn i det hele taget, herunder at begrænse 

niveauet af baggrundsstøj, at give sig god tid, at holde øjenkontakt og at berige kom-

munikationen med tydeligt kropssprog og mimik.

Kapitel 12-13: Vurdering og støtte

Bogen afrundes med to kapitler der med et stærkt metodisk fokus går i dybden med 

to af de praktiske opgaver man som pædagog har ansvar for: at vurdere og at støtte 

børns sprogtilegnelse. Generelt inddrager bogens kapitler spørgsmål om vurdering 

af og støtte til sproglig udvikling på netop det område de hver især behandler, men 

i Kapitel 12 og 13 får hvert af disse temaer en sammenhængende præsentation med 

plads til diskussion.
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Kapitel 12 fokuserer på én bestemt måde at vurdere børns sproglige udvikling 

på, nemlig testning. Andre typer af vurdering – fx iagttagelser i hverdagen – er 

mindst lige så vigtige, men kapitlets hovedvægt er på testning. Det er det bl.a. fordi 

der er stor politisk interesse for denne form for vurdering, hvilket betyder at det er 

en fordel hvis man som pædagog har en solid og nuanceret forståelse af hvilke for-

dele og ulemper der knytter sig til testning som vurderingsmetode. En sådan forstå-

else klæder én godt på til på den ene side at kunne bruge testning som et frugtbart 

redskab til at få præcise indblik i børns sproglige styrker og svagheder og til på den 

anden side at kunne stille vigtige kritiske spørgsmål til hvornår testning er den for-

nu$igste metode, og til hvad konkrete tests kan bruges til at fortælle os.

Hvilke konkrete opgaver kan man som pædagog have i forbindelse med test-

ning? Man kan:

1) deltage i beslutninger om hvorvidt og hvordan et barn skal testes,

2) udføre tests i praksis,

3) formidle testresultater til forældre og kollegaer,

4) give sproglig støtte til børn på baggrund af testresultater.

Derudover kommer man i berøring med testning når man indgår i faglige diskus-

sioner med logopæder der har foretaget målrettede tests. Her hjælper indsigt i test-

ning som redskab når man skal sammenholde logopædens testobservationer med 

sine egne hverdagsobservationer for at få en samlet forståelse af barnets sprog, og 

når man skal formidle denne nuancerede forståelse til forældre og kollegaer.

Man kan altså som pædagog have flere forskellige slags opgaver i forbindelse 

med testning, og noget af det Kapitel 12 understreger, er at det er vigtigt at man 

ikke bare blindt udfører disse opgaver, men at man reflekterer over hvad, hvorfor og 

hvordan man tester, og også over om der kan være situationer hvor testningen kan 

have negative konsekvenser. Først og fremmest fremhæver kapitlet vigtigheden af at 

man spørger sig selv hvad formålet med at teste er, da svaret på det spørgsmål hjæl-

per én til: 1) at finde ud af om en test er den bedste vurderingsmetode i situationen, 

2) at vælge den mest formålstjenlige test og 3) at fortolke resultatet.
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Et af de centrale formål med testning er at opdage om et barns sprog udvikler sig 

forsinket eller afvigende så barnet har brug for særlig støtte til at udvikle sit sprog. 

I nogle tilfælde kan hverdagsobservationer være nok til at man kan høre at barnets 

sprog udvikler sig påfaldende i forhold til jævnaldrende børns sprog, fx hvis en 

femårig ikke kan udtale k, men siger tat og tage i stedet for kat og kage. Men som 

Kapitel 12 viser, er der andre typer af afvigelser som det kan være lettere at få øje 

på gennem en test end gennem iagttagelser i hverdagen fordi de kan være næsten 

usynlige i hverdagen. Hvordan observerer man fx hvordan barnet forstår en historie 

mens han eller hun sidder stille og lytter? Og hvis et barn nu ”ikke hører e$er” og 

ikke gør det man beder hende eller ham om, er det så fordi barnet bare ikke har lyst 

til at følge ens instruktioner, eller fordi hun/han faktisk ikke forstår det sproglige 

indhold? Børn kan også kompensere for svag sproglig forståelse ved at holde nøje 

øje med hvad andre gør, og gøre det samme, og hvis de siger mindre end andre, kan 

man komme til at tolke det som generthed i situationer hvor barnet i virkeligheden 

først og fremmest mangler de sproglige redskaber til at kommunikere det hun eller 

han vil.

Når man allerede er klar over at et barns sprog udvikler sig atypisk, kan et andet 

vigtigt formål med testning være at indkredse hvad barnet i særlig grad har brug for 

støtte til, og hvor barnets relative sproglige styrker ligger. Den viden er bl.a. vigtig 

når logopæden i samarbejde med pædagoger og familie skal tilrettelægge en sprog-

pædagogisk indsats for barnet.

Kapitel 12 viser således hvordan testning kan spille en vigtig rolle i at identifi-

cere børn med behov for særlig støtte for at udvikle deres sprog og i at identificere 

de specifikke områder af sprogudviklingen barnet har brug for særlig støtte til. Men 

kapitlet udpeger også forskellige situationer hvor testning kan give én et misvisende 

billede af barnets sproglige kompetencer, og hvor det er vigtigt at være på vagt. For 

det første er det afgørende ikke at vurdere to- og flersprogede børn ud fra hvor-

dan etsprogede børn typisk klarer sig i en bestemt test udviklet til etsprogede børn. 

Sådan en praksis fører til undervurdering af de to- og flersprogede børns sproglige 

kompetencer da de – som også understreget i Kapitel 7 – har deres sproglige res-

sourcer fordelt over flere sprog. For det andet skal man være opmærksom på at flere 
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af de tests der er i brug i Danmark, er direkte oversat fra tests der er udviklet på 

andre sprog, og at det kan være problematisk at tolke resultater fra oversatte tests. 

Oversatte tests kan fx bruge ord for ting der er mere velkendte i det andet land end 

i Danmark, og som vi så ovenfor, adskiller sprog sig så meget fra hinanden (både 

mht. lyd, ordforråd og grammatik) at dét der er en stor udfordring for børn i ét 

sprog, o$e slet ikke har den samme betydning for børn der tilegner sig et andet 

sprog (jf. eksemplet med grammatisk køn i dansk overfor tysk og engelsk). For det 

tredje er billedmaterialet ikke lige godt i alle tests, og hvis billederne fx er svære at 

tolke i en ordforrådstest, kan man let komme ud for at barnet ikke siger det forven-

tede ord selvom hun/han faktisk kender det. Det er altså værd at holde øje med om 

problemer med billedmaterialet fører til undervurdering af et barns ordforråd.

Udover at diskutere forskellige formål med testning og pege på mulige fejlkilder 

i forbindelse med testning opstiller kapitlet også en liste af konkrete anbefalinger 

for testning i praksis som man som pædagog kan støtte sig til før, under og e$er 

testningen.

Et af kapitlets hovedmål er at give et nuanceret billede af hvad testning kan og 

ikke kan. Fordi der o$e er så stærkt politisk fokus på testning, bliver fronterne tit 

trukket skarpt op så man enten kan være ”for” eller ”imod” testning. Men som Kapi-

tel 12 tydeligt viser, er testning i sig selv ikke enten godt eller dårligt. Det kan være et 

afgørende redskab på vejen til at give børn med sproglige vanskeligheder den rette 

støtte, men anvendt ureflekteret kan det give misvisende billeder af børns sproglige 

kompetencer og have utilsigtede negative konsekvenser.

To ting er under alle omstændigheder vigtige når man bruger testning som 

vurderingsredskab. For det første skal testningsresultater aldrig stå alene; de er kun 

én kilde til viden om barnets sprog og må altid sammenholdes med observationer 

af barnets sproglige adfærd og samspil med andre i hverdagen. Flere af bogens 

øvrige kapitler giver tips til hvad man kan holde øje med i hverdagen når man vil 

vurdere barnets sproglige udvikling på det område de behandler. For det andet er 

åben kollegial refleksion og sparring vigtig; det er vigtigt at dele sine tanker og sin 

tvivl om specifikke tests’ kvaliteter og problemer, om testningssituationen og om 
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individuelle børns resultater med sine kollegaer – og også gerne med logopæder 

og forældre.

Som nævnt er et af de primære formål med testning at blive opmærksom på børn 

med behov for særlig sproglig støtte og at identificere områder som disse børn især 

har brug for støtte til. Men hvad kan man så som pædagog gøre for at understøtte 

disse børns sproglige udvikling i hverdagen? Og hvordan kan man skabe et rigt og 

stimulerende sprogmiljø i dagtilbuddet der giver alle børn mulighed for at tilegne 

sig et stærkt og nuanceret sprog? Det er de centrale spørgsmål i bogens afsluttende 

kapitel. På baggrund af omfattende erfaring med sprogpædagogisk arbejde i danske 

dagtilbud giver Kapitel 13 praktisk inspiration til hvordan den viden bogens øvrige 

kapitler præsenterer, kan omsættes til hverdagen i dagtilbuddet.

Som fundament for de mere specifikke råd beskriver kapitlet først generelle 

samværsformer der giver børn gode muligheder for at folde sig ud sprogligt og 

socialt. Her fremhæves vigtigheden af de små samtaler mellem børn og voksne i 

hverdagssituationer, af børnefællesskaber hvor børn lærer af hinanden, og af en kul-

tur hvor spørgsmål er velkomne, og der er tid og ro til at lytte til det enkelte barn. 

Kapitlet introducerer til nogle generelle hjælpeteknikker man kan benytte i sin dia-

log med børnene for at understøtte børnenes sprog, hvore$er det viser hvordan 

specifikke aktiviteter som leg, højtlæsning, sproglege, sang og musik på hver deres 

måde støtter børn i at udvikle deres sprog. Kapitlet giver også idéer til hvordan man 

kan indrette det fysiske miljø i dagtilbuddet så bl.a. børnenes nysgerrighed e$er 

og lyst til at kigge i bøger og lege med bogstaver opmuntres. Endelig understre-

ger kapitlet betydningen af at skabe et bredt og sammenhængende miljø for sprog-

tilegnelse gennem samarbejde og videndeling mellem de voksne i barnets liv: både 

indbyrdes blandt de voksne i dagtilbuddet og mellem dagtilbuddets personale og 

barnets familie, andre institutioner (fx dagpleje, vuggestue, SFO, skole), det bredere 

lokalsamfund (fx biblioteker og museer) og ikke mindst den logopæd der er tilknyt-

tet dagtilbuddet.

Til slut introducerer kapitlet til nogle generelle sprogindsatser og opstiller deref-

ter en samlet inspirationsliste med konkrete forslag til samværsformer og aktiviteter 
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der i særlig grad kan støtte børns tilegnelse af hhv. sproglyde, ordforråd, grammatik, 

narrative og andre pragmatiske færdigheder såvel som skri$sprog.

Gennem hele kapitlet løber ét grundlæggende råd som en rød tråd: at det er 

afgørende at være opmærksom på hvad der giver det enkelte barn lyst til og mod 

på at folde sig ud sprogligt – og lære nyt. Vi kan have nok så mange gode og velbe-

grundede idéer om hvilke aktiviteter der vil støtte børnenes sprog, men hvis idéerne 

får os til at overstyre situationen og overse hvad der vækker børnenes nysgerrighed, 

kan børnene hurtigt miste interessen. Et frugtbart sprogmiljø er et miljø hvor alle 

føler sig trygge, hvor vi er opmærksomme på hinandens interesser og behov, hvor 

vi kan være nysgerrige sammen, børn og voksne, og hvor børnenes følelsesmæssige 

samspil med os og med hinanden kommer først.

Praktiske oplysninger og bogens konventioner

Før man kaster sig ud i bogens første kapitler, kommer her en håndfuld praktiske 

oplysninger som det kan være nyttigt at have med på vejen:

Om bogens opbygning er det værd at vide at man bagerst i bogen kan finde en 

referenceliste hvori referencer fra alle bogens kapitler er samlet. Forslag til opgave-

besvarelser af de opgaver man støder på i kapitlerne, er ligeledes samlet bagerst i 

bogen. Her finder man desuden en liste med ordforklaringer af de sprogviden-

skabelige og psykologiske termer der ikke kan antages at være alment kendte, og et 

stikordsregister hvor centrale emneord er listet i alfabetisk orden med henvisning 

til de steder i bogen hvor de pågældende emner behandles.

Undervejs i læsningen vil man o$e støde på at forfatterne angiver børns alder 

i år og måneder, og her følger bogen en konvention i børnesprogforskningen om 

hvordan år og måneder noteres, nemlig: år;måned. Hvis et barn fx er to år og syv 

måneder gammel, noteres barnets alder som 2;7, og hvis et barn er 10 måneder 

gammel, noteres barnets alder som 0;10.

Normalt bruger vi sprog til at tale om virkeligheden, men i en bog om sprog-

tilegnelse bruger vi o$e sproget til at tale om sprog, og så er det vigtigt at kunne 

skelne mellem hvornår vi taler om ting i virkeligheden, og hvornår vi taler om et 

fænomen i sproget. Det har sprogforskningen en konvention for som vi følger i 
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denne bog. Når vi taler om fænomener i sproget, bruger vi kursiv til at markere at 

det er sproget og ikke virkeligheden vi taler om. Hvis vi fx skriver ”Barnet spiser 

mad”, så taler vi om den fysiske mad, men hvis vi skriver ”Barnet siger mad”, så taler 

vi om ordet mad. Et andet eksempel kunne være: ”De fleste børn kan sige hej før de 

kan sige sommerfugl”.

O$e har kapitlerne brug for at vise hvordan ord lyder, og det gør vi med lyd-

skri#. Ord bliver nemlig ikke altid udtalt som de staves (prøv selv at sammenligne 

jul og hjul eller vær, værd, hver og vejr), og når man taler om børns tilegnelse af 

sproglyde (Kapitel 2) og sproglydenes rolle i tilegnelsen af ord (Kapitel 3), er det 

vigtigt at kunne angive lydene præcist. Når vi skriver lydskri$, følger vi den konven-

tion at sætte skråstreger (fonemstreger) rundt om ordet eller lyden(e), som i disse 

eksempler:

Hvis udtales /ves/, og landlig udtales /lanli/.

Barnet har svært ved at sige /f/ og /s/.

Vil du læse mere om børns sprogtilegnelse?

Herunder finder du en liste med forslag til hvor du kan læse mere om børns sprog-

tilegnelse generelt, mens du under de enkelte kapitler kan finde forslag til videre 

læsning indenfor de specifikke områder. Da der ikke er udgivet megen forsk-

ningsbaseret litteratur om sprogtilegnelse på dansk, er henvisningerne primært til 

engelsksproget litteratur.
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