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Tips til at styrke ordforråd: 	

Gentag ord der passer til barnets interesser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1, 2, 3... Gentag, gentag, gentag! 

Børn har brug for at høre et nyt ord mange 
gange, før de selv kan bruge det.  

Når du gentager et ord i forskellige 
situationer sammen med et barn, får det 
mange muligheder for virkelig at forstå det 
og på et tidspunkt selv bruge det.  

 

Brug ord, der giver mening!  

Brug ord som … : 

• passer til barnets interesser – dvs. ord, 
der henviser til det, barnet kommunikerer 
om og er optaget af her og nu.  
o Fx hvis barnet leger med biler ved  

at lade dem køre ned af en rampe,  
kan du gentage “Bilen kører ned”.  

• barnet forstår og viser – dvs. bruger med 
handlinger og fagter.  
o Fx kan du gentage ordet “op”, hvis 

barnet viser, at det vil løftes op, men 
ikke selv siger ”op”. 

• du kan bruge i forskellige situationer  
– dvs. som anvendes på flere måder.  
o Fx kan "op" også bruges, når barnet vil 

op ad en trappe eller rejser sig op. 

 

Sørg for at variere - det virker! 

Barnet skal ikke kun lære navne på ting 
(“hund”), men også andre ordtyper som 
handlingsord (“hoppe”) og beskrivende 
ord (“stor”). 

 

Gode ord at bruge  

De ord, du bruger, skal  
afspejle det, barnet er interesseret i. 
  
Hvis barnet for eksempel løber  
eller hopper i en vandpyt eller viser  
dig, at en side i en følebog er ru  
eller blød.  

Her er et eksempel på alle de  
forskellige typer ord, du kan bruge,  
hvis du taler med et barn om en bamse:  

 

Navne:  
bjørn, bamse 

Beskrivelser:  
blød, brun, stor, væk  

Handlinger: 
 sove, spise, kramme  

Følelser: 
glad, trist, træt  

Steder/placering: 
oppe, nede, bagved, under  

Hilsner:  
godnat, farvel, hej  

Tilhørsforhold: 
min, din, mors, Peters   

Spørgsmål: 
hvad, hvor, hvem  
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HUSK!  

Du skal ikke presse barnet til at sige ordet efter dig – barnet vil sige ordet, når det er klar til det! 

 
 
 
 
 

 
Læs mere om ordforråd på 

 
www.sprogogleg.dk 

 

 

 

Når du har identificeret et ord, der afspejler barnets interesse, kan du gentage det i sjove 
samtaler og interaktioner med barnet ved at:  

• sige ordet i en kort sætning.  
• lægge ekstra tryk på ordet.  
• sige sætningen langsomt.  
• Bruge en handling, fagter eller en genstand til at vise, hvad ordet betyder for dig.  

Eksempel: Sådan kan du gentage ordet “ned” 

Hvis barnet er optaget af at lade sin legetøjsbil køre ned af en rampe, kan du:  

• sige "Weeee! Bilen kørte ned!", når barnet skubber bilen ned.  
• lægge vægt på ordet “ned” ved at sige det højere.  
• sige sætningen lidt langsommere.  
• vise betydningen af “ned” ved at pege ned på bilen, mens du siger ordet.  

 

Sådan gentager du et ord 


