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Sprog i børns legs betydning for deltagelse i børnefællesskaber 

Introduktion 

Ph.d.-projektet har til formål at undersøge anvendelse af sprog i barn-barn interaktionen i den spontane, 

selvorganiserede leg og bidrage med viden om, hvilken kommunikation, der er mellem børn i dagtilbud i forhold 

til, hvordan legen afgøres af sproglige kvalifikationer i form af ordforråd etc., hvordan kommunikationen udgøres 

af legerelationer, hensyntagen, fantasi til legen etc. samt hvilken kontakt, der er til det pædagogiske personale under 

disse lege. I meget testmateriale fokuseres på en normaliseringstænkning, hvori der forudsættes en 

kontekstuafhængig ensartethed i de 0-6-årige børns opvækst, der forventes vil give sig udtryk i en ensartethed i 

børns sproglige formåen. Sproget evalueres ud fra en standardiseret tilgang til hvilke ord, der har værdi for barnet 

fremadrettet. Herved bliver det alene det generaliserbare sprog, der er i fokus, hvilket kan risikere at udgøre en 

begrænsning i forståelsen af barnets sproglige kompetencer (Holm, 2009:117; Holm 2017:23). Derved mangler et 

nutidsaktuelt blik for mødet med barnets sprogbrug, som tager afsæt i, hvad barnet har brug for i sit ’her-og-nu-

liv’ med andre børn. Da børn tilbringer meget af deres vågne tid i dagtilbuddet i samvær med andre børn, vil viden 

om, hvordan sproget indgår i deres indbyrdes interaktioner være vigtig viden om hverdagslivet i dagtilbud. Dette 

kan jf. eksisterende forskning ikke besvares på det nuværende vidensgrundlag, eksempelvist fremhæver Karrebæk 

i sin forskning en manglende viden om den sproglige hverdag i børnehaver i Danmark (2011:8), idet forskningen 

primært omhandler barn-voksen interaktionen. 
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Forskningsspørgsmål 

Dagtilbudsområdet er under fortløbende forandring med den hensigt at skabe de bedste rammer for barnets 

opvækst til at imødegå eksklusion. Det er vigtigt for barnets mulighed for at skabe sammenhæng, at dagtilbuddet 

tilbyder rammer, der har en her-og-nu aktualitet for barnet, så barnet oplever hverdagslivet som relevant. Det er 

derfor et problem, at der ikke er mere viden om indholdet i barn-barn interaktionerne i daginstitutionerne, hvorfor 

projektets problemformulering lyder som følger: 

På hvilken måder bidrager sproget i barn-barn interaktioner til deltagelsesmuligheder i legefællesskaber i den 

selvorganiserede leg i dagtilbuddet?  

Projektets baggrund i forhold til dagtilbuddets lovmæssige forankring 

Dagtilbuddet udgør i Danmark en vigtig udviklings- og læringsarena, idet 98% af 3-5 årige går i børnehave (Børne- 

og Socialministeriet, 2017). Dagtilbuddet har jf. Dagtilbudsloven en forpligtelse til at forebygge negativ social arv 

og eksklusion samt fremme barnets læring, sproglige udvikling og adgang i dagtilbuddets og samfundets 

fællesskaber (LBK nr 748 af 20/06/2016, § 1 stk. 3 og kapitel 2 §§ 7- 12), hvilket er i overensstemmelse med FN’s 

børnekonvention (BKI nr 6 af 16/01/1992). Såvel nationalt som internationalt er der stor bevågenhed på, hvordan 

barnet styrkes i sin udvikling og læring i det pædagogiske arbejde. Denne bevågenhed giver sig udslag i, at der er 

mange interessenter med forskellige videnskabsteoretiske positioner, der undersøger effekten af det pædagogiske 

arbejde og bidrager med anbefalinger til interventionstiltag ud fra disse forskellige positioner. Det pædagogiske 

arbejde i dagtilbuddene i Danmark bygger derfor på forskellige teoretiske og metodiske tilgange, som får betydning 

for forståelsen af børns kommunikative og sociale kompetencer samt legens betydning for barnets læring og 

udvikling.  

Projektets forgrund i forhold til sprog, leg og deltagelsesmuligheder 

I den pædagogiske tradition har den spontane og selvorganiserede leg udgjort et vigtigt rum for barnets udvikling 

og læring samt etablering og vedligeholdelse af børnefællesskaber. Legens betydning for børns sprogtilegnelse og 

-udvikling samt adgang til deltagelse i børnefællesskaber kan med afsæt i bl.a. Gadamers legeforståelse ses som 

betydningsfuld for udviklingen af sociale og kommunikative kompetencer, idet legen i denne forståelse er 

selvfremstillende og uden endemål (Gadamer, 2007). Legens organisering foregår ved at blive talt og handlet frem 

i interaktionen. Ved at indgå i leg frisættes barnet ifølge Gadamer som subjekt, da det er legen, der bliver subjektet, 

mens de børn, der leger, bliver objekt for legen. Herved ændres barnets position fra at være centrum til at være 

deltagende. Barnets andel i legen er alene eller i samarbejde med de øvrige børn at sikre legens eksistens. Legen 

forløber som en vekselvirkning mellem kaos og orden (Sutton-Smith, 1997). Dette stiller krav til barnets sprog i 

forhold til muligheden for at kunne verbalisere fantasier og forslag til legen i meningsforhandlingerne samt at 
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kunne omsætte de andre børns bidrag i meningsforhandlinger til en konkret fælles forståelse af legens udvikling 

for derigennem at kunne bidrage til at skabe orden og også at kunne gennemskue, hvilken betydning legens 

tilsyneladende kaos har for udvikling af legen. Den udvikling og læring, barnet opnår herved, adskiller sig fra de 

intenderede læringsaktiviteter, der har en fremtidsorienteret nytteoptik på barnets udvikling og læring indlejret. 

Ved at barnet indtager en samarbejdende og delvist underordnet position i legen, har legen en vigtig 

fremtidsorienteret funktion i forhold til barnets identitetsdannelse og civilisering, da det, der for barnet er 

nutidsaktuelt, samtidig bidrager til barnets udvikling og erfaringsdannelse med deltagelse i fællesskaber. 

Den spontane og selvorganiserede legs rum er gennem det seneste årti formindsket i den pædagogiske praksis til 

fordel for flere pædagogisk styrede aktiviteter med afsæt i intenderede læringsaktiviteter og med et fokus om 

skoleparathed. Denne udvikling med fokus på en intenderet læring kan problematiseres i forhold til 

barnets/børnefællesskabets mulighed for at forfølge egne eller fællesskabets optagethed, idet der kan være en risiko 

for, at det vigtige rum, legen udgør for barnets mulighed for at tilegne sig kommunikationens kompleksitet, 

mindskes (Frønes, 1994). Afsættet i at samværet i leg bidrager civiliserende til såvel en social som en sproglig 

udvikling skal ses i kombination med adgangs- og deltagelsesmuligheder i børnefællesskaber, da hierarkiet i 

børnegruppen har betydning for i hvilken grad, disse kompetencer udvikles. Legen er ikke et magtfrit rum, men 

derimod et socialt rum, som forskning viser har brug for de voksnes støtte til at gå forrest som rollemodeller og 

etablere en kultur, hvor børn ikke ekskluderer hinanden (Karrebæk, 2011).  Ifølge anden dansk forskning på 

området udgør sproget en væsentlig faktor for at skabe forandring for børn i udsatte positioner, men har samtidig 

også vist, at den pædagogiske indsats utilsigtet kan udgøre en negativ konsekvens for barnets mulighed for at blive 

anerkendt og genkendt i den pædagogiske praksis (Palludan, 2008; Warming, 2000, 2001), hvilket igen har negativ 

konsekvens for barnets sprogudvikling og deltagelse i børnefællesskaber.   

State of the art 

Ved gennemgang af SFI’s seneste forskningsoversigt (Christoffersen et al, 2014) samt European Early Childhood 

Education Research Journals oversigter i perioden 2012-2016 fremgår der ikke forskning, der retter sig direkte 

mod dette ph.d.-projekts forskningsspørgsmål. Dog viser Van der Wilts forskning om sammenhængen mellem 

sproglige udfordringer og kammeratskaber, at et dårligt sprog kan være den underliggende årsag til et barns 

vanskeligheder ved at indgå i kammeratskabsfællesskaber. Her har der ikke kunnet påvises en sammenhæng mellem 

en mundtlig kommunikativ kompetence og afvisning fra kammerater, mens der derimod kunne påvises en positiv 

sammenhæng for drenge mellem accept i kammeratskaber og mundtlige kommunikative kompetencer. Endvidere 

kunne påvises en kønsspecifik sammenhæng i forhold til aggressiv adfærd, idet 4-5 årige drenge, der dagligt blev 

afvist af kammeraterne, oftere sås udvise en aggressiv adfærd og uprovokeret aggression end andre børn samt at 

denne adfærd fortsatte igennem deres skoleforløb. Det påpeges her, at de hidtidige undersøgelser af børns sprog i 

relation til kammeratskaber fokuserer på barnets ordforråd og ikke, hvordan ordforrådet kommer til udtryk i 
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interaktioner eller udgør vanskeligheder heri, hvilket anbefales yderligere undersøgt (van der Wilt et al, 2016). 

Anden forskning peger ligeledes på, at det er problematisk alene at fokusere på målbare færdigheder i form af et 

bestemt ordforråd (Holm, 2011; 2017), idet et ensidigt strukturelt sprogsyn har mindre fokus på, hvordan sproget 

anvendes i kommunikationen, og hvilken betydning sproget i sin anvendelse har for barnets deltagelsesmuligheder. 

Dette fremhæves ligeledes i Karrebæks forskning, hvor det påvises, at i dette fokus er blikket på barnets kunnen 

fremtidsrettet, hvilket ikke er relevant for barnets handlinger i et ’her-og-nu-perspektiv’ (Karrebæk, 2009; 2011). 

Endvidere fremhæver Karrebæk, at det ikke er autoritetens (pædagogens) opfordring, der gør, at et bestemt 

sprogbrug anvendes.  

Ph.d.-projektets fokus på legen og dens muligheder i dagtilbuddet ses i anden forskning af området, hvor 

pædagogens interventionsstrategier i børnenes leg er påvist som betydningsfuld for, hvorvidt barnet styrkes i sin 

leg eller forstyrres så meget, at legen ødelægges. Når pædagogen tilstræber at tilføre legen læring i form af enten 

korrektioner eller forslag, forstyrrer pædagogen legen, så det afbryder barnets tankeprocesser, hvilket kan have en 

begrænsende virkning for barnets fantasi og udvikling (Weldemariam, 2014). Anden forskning viser endvidere, at 

pædagogen uantastet af børn og kolleger kan foretage interventioner uden at begrunde deres beslutninger overfor 

børnene, hvorfor disse for barnet/børnene kan fremstå arbitrære. Dette kommer blandt andet til udtryk i forhold 

til den måde, hvorpå ’tid’ og ’rum’ organiseres i det pædagogiske miljø, hvor det er pædagogens og/eller 

dagtilbuddets overordnede rammesætning, der er afgørende for, hvornår og hvor den spontane, selvorganiserede 

leg kan finde sted (Ellegaard, 2004). Børns interaktionelle adfærd og mulighed for at indgå i leg, ses udfordret af 

den præmis, at rammesætningen gør, at de befinder sig i større grupper på mindre plads. Herved adskiller deres 

hverdagsliv sig fra mange voksnes (Karrebæk, 2011). 

Kort uddybning af forskningsdesign og –metode samt 
forskningsetiske overvejelser 

Projektet er empirisk tilrettelagt som et ikke-deltagende observationsstudie med deltagelse af 1-2 dagtilbuds 

børnehavegrupper, hvor jeg med observationerne ønsker at undersøge, på hvilke måder sproget kommer til udtryk 

i kommunikationen i børnenes leg, og hvordan børns deltagelsesmuligheder i legefællesskaber påvirkes heraf.  Med 

afsæt i Bourdieus feltforståelse (Bourdieu & Wacquant, 2004) vil legefællesskaberne i dagtilbuddet blive set som 

selvstændige felter i en rammesat struktur, hvor dagtilbudslovens formålsbeskrivelser, normering, mødeplanens 

organisering, hverdagslivets rutiner etc. udgør det hverdagsliv, pædagogen faciliterer og kontrollerer.  I disse felter 

vil der opstå børnefællesskaber, hvori alle børn ikke automatisk er sikret en aktiv deltagelsesret, idet deltagelsen i 

feltet også kan være en marginaliseret deltagelse i form af en ’ikke-deltagelse’. Adgangen vil afhænge af de respektive 

børnefællesskaber, der opstår i situationen eller er forankret i længevarende relationer børnene iblandt. 

Deltagelsesmulighederne vil her bero på den ’kamp’, der er indlejret i Bourdieus feltforståelse, hvor børnenes 

samspil med hinanden kan analyseres som en ’kamp’ om at deltage i et ønsket felt og at være retningssættende for 
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indhold og roller i samspillet i feltet. Det feltanalytiske blik kan medvirke til at kategorisere og give indsigt i 

børnenes interaktioner, så det tydeliggøres for observatøren, hvad der er ’på spil’ mellem børnene i deres 

interaktioner uden dog at tillægge disse interaktioner den determinisme, som Bourdieus resultater ofte forbindes 

med 

Jeg vil foretage observationerne fordelt som 3 længerevarende forløb indenfor projektets første halvandet år, hvor 

det første forløb vil være observationer, der retter generel opmærksomhed på børnenes interaktion - sproglig og 

ikke-sproglig, med fokus på barn-barn interaktionen, men også med blik for interaktionen med det pædagogiske 

personale. Afhængig af de opnåede observationer vil det blive afgjort, om det andet og tredje forløb ligeledes skal 

være med en generel opmærksomhed eller skal tage udgangspunkt i særlige fokuspunkter fra det første forløb. 

I mit valg af deltagende børn indgår overvejelser om, hvordan mangfoldighederne i hverdagslivet i daginstitutioner 

afspejles mest nuanceret. Følgende kriterier for udvælgelse af børnene er derfor valgt: de skal have dansk som deres 

modersmål eller bruge dansk som aktivt sprog; som udgangspunkt have et stabilt fremmøde; endnu ikke deltage i 

en ’skolegruppe’; der skal tilstræbes en ligelig kønsrepræsentation; der skal være en balance mellem børn, der er 

enten udfordret eller anerkendt i legefællesskaberne. Med afsæt i disse overvejelser vil udvælgelsen af de børn, der 

er fokus på i begyndelsen af observationsperioden, foregå ud fra det pædagogiske personales valg. De børn, fokus 

er rettet på, kan forandres i løbet af observationsperioden afhængigt af barn-barn interaktionerne. 

Projektets møde med praksis tager sit udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk forståelse af, at strukturer og 

individer hænger sammen og derfor må samtænkes for at kunne give barnets handlinger mening (Gulløv, 1999). 

Projektet forstår børn som selvstændige individer, der er medskabere af deres egen udvikling, men afhængig af de 

rammer, der opsættes i dagtilbuddet i forhold til, om barnet kan opnå en forankringsplads og dermed adgang til 

deltagelse i børnefællesskaberne (fx Bae, 1996; Corsaro, 2002; Ellegaard, 2004; Illeris, 2009; Warming, 2000). Med 

de lovmæssige krav til dagtilbuddet om at føre en skoleforberedende pædagogik og planlægge det pædagogiske 

arbejde ud fra læreplanernes curriculære rammesætning (LBK nr 748 af 20/06/2016) kan dagtilbuddets position 

ses som barnets første møde med uddannelsessystemet. Med afsæt i de arbitrære forhold barnet oplever i sit møde 

med dagtilbuddet, hvor barnet kan opleve at blive såvel anerkendt som miskendt for, i forhold til dette ph.d.-

projekts tematik, både sine sproglige og sociale kompetencer uden at have indflydelse på, hvilke 

bedømmelseskriterier der er, ser jeg Bourdieus forskning om uddannelsessystemets reproduktive funktioner 

(Bourdieu & Passeron, 2006) som relevant for forståelsen af dagtilbuddets mulighedsrum. Indledningsvist vil der 

derfor foregå en rammeafklaring af dagtilbud på baggrund af nationale og lokale policy dokumenter.  

Projektets forskningsmetodiske grundlag er at møde genstandsfeltet sociologisk refleksivt og etablere et brud til 

forskerpositionen (Bourdieu & Wacquant, 2004; Larsen, 2009). Min subjektive forskerposition udgør en mangeårig 

teoretisk og praksis erfaring med det pædagogiske område, hvorfor den metodiske tilgang er valgt for at kunne 

gøre det kendte fremmed og oversætte det empiriske materiale uden om indforståetheden (Gulløv og Højlund, 

2003; Søndergaard, 2006) og dermed tilstræbe at modvirke et erfaringsbaseret udefra-perspektiv på børnenes 

mailto:bernstorff@ruc.dk


Benedicte Bernstorff                                                                                      Ph.d. projektbeskrivelse for Sprog i børns legs betydning for 
IMT, CeDif   deltagelse i børnefællesskaber  
bernstorff@ruc.dk 

6 
 

interaktion (Warming, 2011). Derimod efterstræbes en position, hvor jeg er på lige fod med det studerede og med 

respekt for at positionen konstrueres i mødet med genstandsfeltet (Larsen, 2009). Observationsmetoden er dermed 

forankret i en fænomenologisk tilgang, hvor fokus vil være på, hvad der viser sig for observatøren af sociale 

forståelser i børnenes handlinger i et ’her-og-nu-perspektiv’, og hvordan disse handlinger kan forstås i forhold til 

den givne kontekst (Wotton, 1997 i Karrebæk, 2011:152). En ren fænomenologisk tilgang betragtes dog ikke som 

et ideal, da observatøren ikke kan være til stede uden at udgøre en påvirkning af det observerede. Forskerens motiv 

med at udføre observationen vil komme til udtryk ved, at forskerens blik vil være motiveret overfor at se særlige 

dele af det hverdagsliv, børnene indgår i, hvorfor jeg ser mig selv som en indirekte deltager. Trods påvirkningen af 

det observerede kan ’observatøren skrives ud’ af rollefordelingen i hverdagslivet mellem børn og pædagoger, når 

observatøren er gemt bag sin notatbog, og derved tildeles en rolle uden autoritet (fx Gulløv, 1999:26; Winther-

Lindqvist, 2006:130). 

Tilknytning til forskerskole og relevante forskningsmiljøer 

Lokalt forankres ph.d.-projektet ved Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi indenfor forskeruddannelses- 

programmet for Læring, Arbejdsliv og Social Innovation. Med projektets fokus på ikke intenderede læringsarenaer, 

trækker projektet på viden og forskning om børns sociale liv, udvikling og egne opfattelser heraf samt 

læringsforskning. Projektet bidrager tilsvarende med viden indenfor disse områder, hvilket kan tilføre viden til det 

pædagogiske områdes overvejelser om tilrettelæggelse af rammerne for børnemiljøet i dagtilbuddet i forhold til de 

ikke intenderede læringsarenaer. 

Nationalt forankres projektet sig til forskningsmiljøet i Center for Daginstitutionsforskning, som ligeledes huses 

på RUC og er et samarbejde mellem Roskilde Universitet, Aarhus Universitet (DPU) og professionshøjskolerne 

(UC’er), der støttes fra BUPL’s forskningspulje. Centrets forskning har særligt fokus på hverdagslivet i 

daginstitutionerne, hvilket også er mit ph.d.-projekts fokus. Ligeledes er Center for Barndoms-, Ungdoms- og 

Familielivsforskning et relevant netværk for projektet. Desuden indgår projektet i UC SYD’s forskningsnetværk. 

Forskningsrelevans og formidling 

Et forventet resultat af ph.d.-projektet er viden, der kan supplere den allerede eksisterende viden om børns sprog 

og børns deltagelsesmuligheder i børnefællesskaber. Med det anlagte fokus på barn-barn interaktionen i den 

spontane, selvorganiserede leg forventes projektet at kunne give nye perspektiver på børns hverdagsliv i 

daginstitutioner, der kan bidrage til udvikling og tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde. 

Resultatet er ph.d.-projektet er således relevant for Center for Daginstitutionsforsknings målgruppe, da det primært 

retter sig mod pædagoger på dagtilbudsområdet samt for undervisere, hvis undervisning retter sig mod 

dagtilbudsområdet, på pædagoguddannelsernes University Colleges. Ligeledes vil det være relevant for pædagogik- 
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og pædagogstuderende samt forældre til børn i børnehavealderen i forhold til at opnå viden om, hvordan 

hverdagslivet i dagtilbuddet kan tilrettelægges og prioriteres i forhold til barnets perspektiv. 

Politisk har det pædagogiske område stor bevågenhed, hvorfor projektet samtidigt anses som relevant for det 

politiske arbejde med at udvikle dagtilbudsområdet via policy dokumenter. 

Resultaterne af ph.d.-projektet tænkes formidlet i en monografi på dansk, ligesom resultaterne vil blive formidlet 

på University Colleges forskningsdag og på øvrige undervisningsplatforme samt på konferencer i ind- og udland. 

Nøgleord  

Sprog, kommunikation, leg, børnefællesskaber, deltagelsesmuligheder 
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