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Typiske udfordringer med ordforråd: 
Et barn, der har et begrænset ordforråd, vil være udfordret i sin evne til at kommunikere.  
Det vil i en sen alder (4-5 år): 
 

• have svært ved at sætte ord på nære genstande og oplevelser. 
• stadig pege på ting frem for at benævne dem. 
• bruge den/det frem for at benævne genstande. 
• funktionsbeskrive frem for at benævne (”den der ham der kører på”). 
• have udfordringer med ords bøjninger og sætningsopbygning.  
• have svært ved at indgå i lege med jævnaldrende. 

 
Sådan kan du styrke dit barns ordforråd: 
Jo mere varieret og nuanceret et sprog, dit barn møder i sine omgivelser, desto større vil dets 
ordforråd blive. Derfor er det ganske enkelt rigtig godt at snakke med (og ikke kun til) dit 
barn. Derudover kan du: 
 

• Sætte ord på det, dit barn viser interesse for, i stedet for det, du selv er optaget af 
• Gentage de ord, dit barn siger – og gerne udvide til hele sætninger – hvis dit barn siger 

”bold”, kan du sige ”Vil du gerne spille bold?”. 
• Være sprogrollemodel – hvis dit barn siger ”ham spille bold”, kan du sige  

”ja, han spiller bold”.  
• Bruge ord med flere funktioner fx et æble: et frugt, Ingermarie, smager sødt og surt, er rundt, 

hænger på træerne, osv. … 
• Læse og snakke om bøger – evt. lånt i institutionen eller på biblioteket. Det er helt okay blot at 

tale om bogens illustrationer.  
• Synge sange – du kan fx google dem, dit barn selv synger, eller synge nogle  

fra din egen barndom. Du behøver ikke kunne synge rent!  
 

Bare HUSK – du skal ikke undervise dit barn eller træne dit barns sprog, men gøre dette til en 
sjov leg med og for dit barn.  

Rigtig god sprogleg! 

 
 
 
 

• Ordforrådet er den mængde ord og begreber, dit 
barn kender og bruger. Det handler ikke om 
udtale. Ord, der bliver udtalt forkert, tæller stadig 
med i ordforrådet.  

• Et godt ordforråd handler om at kunne bruge ord 
rigtigt i den rette sammenhæng og at kunne sætte 
stadigt flere og mere nuancerede ord på det, man 
oplever og i stadigt sværere/længere sætninger. 

• Ordforrådet er afgørende, når dit barn engang 
skal lære at læse. 

Kort om ordforråd 


