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Børn, der er udfordret i deres sprogforståelse, vil også være udfordret i deres evne til at 
kommunikere. De kan: 
 

• have en tendens til at sige ”hva’?” eller ”Hvad var det, du sagde, vi skulle?” 
• handle ulogisk på simple instruktioner 
• have svært ved at indgå i komplekse lege med jævnaldrende 
• have svært ved at fastholde opmærksomheden om fx højtlæsning, især når bøgerne får 

mere tekst og færre billeder 
• komme i konflikter i tilsyneladende simple situationer, opgaver og aktiviteter 

 
Du kan styrke dit barns sprogforståelse ved at: 

 
• Sætte ”undertekster” på det, I laver sammen, og det, barnet viser interesse for, dvs. 

handlinger, temaer og aktiviteter.  
• Svare med hele sætninger, når barnet spørger om noget, ikke bare svare med ja/nej. 
• Læse og især snakke om bøger – evt. lånt i institutionen eller på biblioteket. Det er helt 

okay blot at tale om bogens illustrationer.  
• Lege ”som om” lege – fx købmand, restaurant eller andet, som barnet kender. Snak 

om alt, hvad I gør i legen.  
• Spille spil/lege lege med klare regler/instruktioner – som kan gentages på mange 

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

Rigtig god sprogleg! 

 
 
 
 
 

• Sprogforståelse handler om evnen til at forstå 
sproget, dvs. hvad ord betyder, hvordan de 
bruges, og hvordan de hænger sammen. 
 

• Dit barns sprogforståelse er afgørende for dets 
videre tilegnelse af sproget, for dets generelle 
indlæring og for dets evne til at kommunikere 
effektivt med sin omverden. 
 

• Sprogforståelse er svært at vurdere, med mindre 
vi tester, da børn er gode til at lære rutiner. Men 
at kende en rutine er ikke det samme som at 
forstå sproget, der følger med. 
 

Kort om sprogforståelse 


