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1. Introduktion – problemfelt og problemformulering – Fælles  
Er sproget noget, der udvikler sig af sig selv eller er det noget, der udvikler sig gennem læ-

ring i forskellige sociale kontekster? Sprogudvikling hos børn er grundigt undersøgt indenfor 

forskellige grene af psykologien. Traditionelt set har psykologien set på sprog som værende 

en naturlig del af barnets udvikling, og mange tidligere teorier forholder sig som sådan ikke 

til forskellige konteksters betydning eller i det hele taget det sociale aspekt ved sprogudvik-

lingen (Miller, 2011). Senere teorier, og især  socialpsykologiske, har skabt et fokus på bar-

nets sociale omgivelsers betydning for sprogudviklingen og dermed også haft blik for kon-

teksternes betydning. Pga. disse meget forskellige tilgange til sprogudvikling er der stadig i 

dag stor debat om, hvorvidt sproget er medfødt eller om det er noget der erhverves via erfa-

ring. Der har igennem tiden været mange bud på, hvilken rolle henholdsvis nature (gene-

tik/arv) og nurture (miljø) spiller (Miller, 2011, s. 20). Da vi har en formodning om, at det i 

stor grad er det sprogarbejde, der sker i barnets hverdagsinteraktion med andre børn – både 

med kammerater i børnehaven og derhjemme med søskende, har vi i denne opgave valgt at 

vende blikket mod det sociokulturelle aspekt ved sprogudvikling og er dermed interesseret i 

at se, hvilken indflydelse barnets miljø har på sprogets udvikling. Vi har valgt at beskæftige 

os med to specifikke kontekster, som er betydningen af samvær med jævnaldrende børn i 

børnehaven, samt samværet med større søskende. I forlængelse af dette er vores fokus på 

børn i børnehavealderen, da dette giver os mulighed for at undersøge de nævnte kontekster. 

Vi er dog bevidste om, at forældre bærer en stor del af ansvaret for børns sprogudvikling, 

men denne kontekst har vi valgt ikke at beskæftige os med i nærværende opgave, da vi er in-

teresseret i børns indvirkning på hinandens sprogudvikling (Miller, 2011).  

Vi er enige i, at sprogudviklingen er et utrolig vigtigt aspekt af barnets udvikling, da sproget 

er med til at skabe mennesket – både ved at det skaber mulighed for læring og ved at skabe 

mulighed for personlig udvikling gennem sociale relationer. Sproget er altså af stor betyd-

ning, men hvordan udvikles det hos børn?  

Med udgangspunkt i dette lyder vores problemformulering: 

Hvilken betydning har samvær med hhv. jævnaldrende børn i børnehaven og større sø-

skende for den sproglige udvikling hos børn?  
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Vi har i ovenstående forsøgt at redegøre for vores interesseområde samt afgrænse og indkred-

se. Dette vil vi fortsætte med i nedenstående afsnit og derudover, vil vi også komme ind på 

valg af litteratur og teoretiske forståelsesrammer. Endelig vil vi skitsere opgavens opbygning. 

 

I denne rapport søger vi at besvare førnævnte problemformulering. For at finde svar på dette 

spørgsmål redegøres først for tre udviklings- og sociokulturelt psykologiske vinkler – Jerome 

S. Bruner, Lev Vygotsky og Karsten Hundeide. De redegørende afsnit om hhv. Bruner og 

Vygotskys teorier danner et udviklingspsykologisk grundlag for børns sprogudvikling, mens 

et redegørende afsnit om Hundeides sociokulturelpsykologiske teori skaber et fundament for 

udviklingens afhængighed af de forskellige kontekster og nødvendigheden af en fortolkende 

tilgang til forståelse af børns sproglige kompetencer. Derudover har vi valgt to studier, der 

undersøger børns sprogudvikling ved hjælp af observation. Disse studier bruger vi til at give 

et empirisk fundament, der muliggør et svar på vores problemformulering. Vi har netop valgt 

observationsstudier, da denne metodiske tilgang ifølge Hedegaard (2008) fremstiller denne 

metode som særlig anvendelig til indfangelse af børns hverdagsliv (s. 63).  

Dernæst har vi valgt at have fokus på de metodiske tilgange. Da vi ikke selv indsamler empi-

ri, vil dette gælde vores valgte litteraturs metoder til indsamling af viden om den sproglige 

udvikling hos børn. Dette fokus er relevant, da vores analyse og konklusion bliver til på bag-

grund af disse metoder. Vi spørger derfor: hvad er den mest hensigtsmæssige metode til ind-

samling af den rette empiri til at opnå en viden om sprogudviklingen hos børn? Til slut analy-

serer vi de empiriske studiers resultater på baggrund af vores valgte teoretikere og forsøger 

derigennem at nå til et svar på vores problemformulering.  

 

2. Teori: Tre perspektiver på børns sprogudvikling - Fælles 
Vi vil i det følgende redegøre for vores valgte teoretikeres forståelse af sprog og børns sprog-

udvikling.  

2.1. Hundeide - Et sociokulturelt perspektiv på udvikling – person K 

Karsten Hundeide (2008) er en norsk psykolog og forsker, som argumenterer for vigtigheden 

af altid at forstå børns udvikling i et historisk-kulturelt perspektiv. Hans argument er, at børn 

bliver født ind i en ”social verden, der allerede er formet gennem kulturelle og historiske 

processer” (Hundeide, 2008, s. 7). Barnet får i denne verden muligheder for at følge mange 

forskellige retninger i sin udvikling, og dette betyder, at hvis man vil forstå et barns udvik-
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ling, må man først forsøge at forstå barnets sociokulturelle landskab – altså hvilke udvik-

lingsveje barnet har mulighed for at gå af i forskellige situationer. For at kunne forstå dette 

sociokulturelle landskab, er det derfor nødvendigt at forstå de forskellige diskurser, der er en 

del af den kultur eller den kontekst, som barnet er i, samt hvilke forhold barnet har til de per-

soner, der har indflydelse på barnets udvikling (Hundeide, 2008). 

2.1.1 Betydningen af barnets relationer – kontrakter, metakontakter og positionering 

Hundeide (2008) beskriver, hvordan barnets kompetencer tilegnes i det nære samspil mellem 

omsorgsgivere og andre kompetente deltagere i det kulturelle fællesskab. Begrebet omsorgs-

givere er centralt hos Hundeide (2008) og omfatter forældre, søskende, pædagoger, lærere 

m.fl., der indgår i forpligtende tætte relationer til barnet. Dette betyder, at et barns udvikling 

kan forløbe i mange og forskellige retninger afhængigt af bl.a., hvilke opfattelser omsorgs-

personen har af barnet, og hvilke egenskaber barnet tilskrives. Hundeide (2008) henviser til 

Vygotsky, idet han beskriver, hvordan de eksisterende normer, som er at finde i de kontekster 

og det miljø, som barnet er i, overføres gennem sproget og i et samspil med de før omtalte 

omsorgspersoner. Dette betyder, at udvikling ikke sker af sig selv eller som kun skabes af 

barnet, men at udvikling sker i interaktionen med andre mennesker (Hundeide, 2008). 

Et vigtigt element for Hundeide (2008) er begreberne kontrakt, metakontrakt og forhandling. 

Både børn og voksne er en del af flere kontrakter og metakontrakter, og begreberne bruges til 

at skabe en sammenhæng mellem de historiske og kulturelle rammer og samspillet mellem 

barn og omsorgspersoner. Kontrakt og metakontrakt defineres som ”mellemmenneskelige af-

taler, engagementer og forpligtelser, som vi, ofte ubevidst, indgår i vores samspil med andre” 

(Hundeide, 2008, s. 47). For at disse kontrakter kan blive indgået, er der ofte tale om det, som 

Hundeide (2008) kalder forhandling. Forhandling beskrives som den situation eller periode, 

hvor personer i en social kontekst ubevidst forsøger at nå til enighed om en kontrakt. På et 

tidspunkt vil forhandlingerne være blevet til en kontrakt, som enten kan omhandle et forhold 

til en person eller et normsæt for, hvad der er passende opførsel i en bestemt situation eller 

kontekst. En pointe er dog også, at der i forvejen er forskellige normer for kontrakter nedfæl-

det i vores kultur og i forskellige kontekster. Et eksempel er, når barnet starter i børnehaven – 

her vil barnet overtage et sådant kontraktudkast og gøre det til sit eget. Det vil blandt andet 

gælde barnets forhold til vennerne i børnehaven, og det vil også være med til at give et sæt 

regler for, hvordan barnet opfører sig i forskellige situationer (Hundeide, 2008). 
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Hundeide (2008) er især interesseret i, hvornår hverdagskontrakter, positioner og forpligtelser 

i et barns livssituation kan fremme og opbygge kompetencer, og hvornår det kan hæmme et 

barns kompetencer. Han beskriver, hvordan en omsorgsperson forståelse eller opfattelse af et 

barn kan gå ind og ændre barnets udviklingsmuligheder. Med andre ord har de positioner, 

som barnet indtager i forhold til andre mennesker (eller omvendt), altså afgørende betydning 

for barnets udvikling (Hundeide, 2008, s. 41). 

 

2.2 Vygotsky og den kulturhistoriske skole – Person K 

Lev Semenovitch Vygotsky var en af de første psykologer, der lagde vægt på kulturens og 

konteksternes betydning for menneskets udvikling, og han var med til at grundlægge den kul-

turhistoriske skole (Miller, 2011). Hans udgangspunkt var, at der er mange mulige udvik-

lingsveje for mennesket, og at man dermed ikke kan tale om en universel udviklingsmodel, 

da den enkeltes udvikling afhænger af kultur og kontekst. Vygotsky havde en stor interesse i 

at undersøge menneskets bevidsthed, og i den forbindelse nævner han udviklingen af menne-

skets begrebsverden og sprog som et af de væsentligste udviklingsaspekter (Vygotsky, 

1982a).  

Vygotsky har altså, hvad man kan kalde en socialkonstruktivistisk tilgang til udvikling, da 

han ser den kultur og de kontekster, som barnet er i som havende en altafgørende betydning 

for udviklingen. I Vygotskys kulturhistoriske skole ses menneskets bevidsthed som produkt 

af den samfundsmæssige historiske udvikling, og menneskets samfundsmæssige betingelser 

som fx klasse har stor betydning for dets udviklingsmuligheder (Vygotsky, 1982a, s. 430).  

Denne opfattelse ses også i Vygotskys forståelse for barnets udvikling af sprog; barnet hver-

ken skaber eller udvikler sproget, det tilegner sig det fra sine omsorgspersoner (Vygotsky, 

1982a, s. 154). Det vil sige, at barnets mulighed for sprogudvikling er begrænset til det sprog, 

det hører derhjemme. Grunden til at lære sprog er, at barnet skal kunne forstå og kunne begå 

sig i  sin samfundsmæssige kontekst (Vygotsky, 1982, s. 154).  

Vygotsky ser sproget både som et socialt redskab, der kan hjælpe barnet til at indgå i og ud-

vikle betydningsfulde relationer til andre mennesker, samt som et personligt redskab der kan 

hjælpe barnet med at udvikle sit indre sprog og dermed være med til at udvikle barnets indre 

verden og tænkning. Vygotsky beskriver, hvordan sproget udvikles før tænkning og han går 

endda så vidt som at kalde sproget for ”det første og vigtigst samfundsmæssigt udviklede 

hjælpemiddel” (Vygotsky, 1982a, s. 419). Hos Vygotsky påvirker sprog og tænkning gensi-
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digt hinanden og de kan ses som summen af tidligere kommunikation og samarbejde med 

betydningsfulde andre, som et barn samler sig viden og struktureret tænkning om - alt efter 

hvad der har relevans for barnet (Vygotsky, 1982a, s. 409 - 412). I det følgende vil vi forsøge 

at gå mere i dybden omkring barnets sprogtilegnelse ifølge Vygotsky. 

2.2.1 Egocentrisk sprog – mellem tanke og tale – Person L 

Indtil to-årsalderen er barnets sprog ifølge Vygotsky (1982) udelukkende ydre, eller socialt, 

og har som funktion at gøre barnet i stand til at kommunikere med omverdenen. Fra barnet er 

to år gammelt begynder det at udvikle sit indre sprog, som hos Vygotsky (1982) kan katego-

riseres som noget kvalitativt forskelligt fra ydre sprog. Ydre sprog har en kommunikations-

funktion og siges derfor højt, mens indre sprog ikke udtales, men i syntaks er disse sprog og-

så forskellige, hvorfor man ikke kan opfatte indre sprog som lydløst ydre sprog og vice versa 

(Vygotsky, 1982a, s. 402). Ved udviklingen af indre sprog flyder sprog og tænkning sammen, 

og barnet begynder at tænke sprogligt (Vygotsky, 1982a, s. 108). Indtil to-årsalderen ses 

sprog og tænkning som to separate udviklingssystemer, men efter denne alder og resten af 

livet vil sprog og tænkning overlappe, selvom der altid vil findes sprog uden tænkning samt 

tænkning uden sprog (Vygotsky, 1982a, s. 114).  

Udviklingen af indre sprog sker ifølge Vygotsky (1982) igennem en fase med egocentrisk 

sprog, som ligner ydre sprog idet, at det siges højt, men som funktion er indre sprog, idet det 

hjælper barnet med at tænke og at regulere sin adfærd i fx problemløsnings- og planlæg-

ningsopgaver. Barnet har et egocentrisk sprog fra ca. to-års- til skolealderen, og i denne peri-

ode får det egocentriske sprog i stigende grad karaktér af indre sprogs særlige syntaks med 

forkortelser og stort brug af prædikater (Vygotsky, 1982a, s. 392). En banebrydende udvik-

ling i barnets sprog i denne periode er også, at barnet knækker koden til sprogets symbol-

funktion, således at et ord nu kan ses som erstatning for et objekt frem for en egenskab ved 

dette (Vygotsky, 1982a, s. 119). Dette kan observeres i børns leg, hvor en kæp i kraft af sym-

bolfunktionen pludselig kan bruges som hest (Vygotsky, 1982b, s. 61).  

2.2.2 Zonen for nærmeste udvikling – Person S 

Ifølge Vygotsky (1982) går indlæring altid forud for udvikling (s. 281) og derfor finder vi det 

relevant at redegøre for hans forståelse af indlæring ift. undersøgelsen af børns sprogudvik-

ling. Han kritiserer den måde, hvorpå man traditionelt set vurderer et barns udviklingsniveau, 

da man kun er opmærksom på barnets egne, aktuelle evner og som konsekvens af dette ikke 

dets potentialer. Man må i stedet i en vurdering både inddrage de færdige og udviklende 

kompetencer hos barnet (Vygotsky, 1982a, s. 285). Dette gøres ved at observere barnet i dets 
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zone for nærmeste udvikling (herefter ZPD), der er forskellen mellem det, barnet kan i sam-

arbejde med en voksen eller mere kompetent anden og det barnet kan alene, eller som et 

kendt citat af Vygotsky (1982) fremstiller det: ”Det, som barnet kan udføre i dag i en samar-

bejdssituation, kan det udføre selvstændigt i morgen” (s. 289). Da indlæringens nærmeste ud-

viklingszone er afgørende for indlæringsmulighederne, og indlæring igangsætter udvikling, er 

ZPD den afgørende faktor i forholdet mellem indlæring og udvikling.  

Indlæring og dermed udvikling sker i sociale interaktioner og Vygotsky (1982) henviser til en 

”alment accepteret og ubestridt tese” (s. 286) om, at et barn altid kan nå længere i samarbej-

de og med hjælp fra andre. Det er dog vigtigt at bemærke, at der er grænser for barnets udvik-

ling, og de er betinget af barnets udviklingstilstand og -muligheder og dermed ZPD. Da ind-

læring sker gennem vejledning fra andre, er imitation et centralt begreb i teorien om ZPD. Et 

barns imitation forstås ikke blot som at kigge efter den voksne men er derimod, når et barn 

observerer udførslen af en opgave og herefter løser den alene (Vygotsky, 1982a, s. 298). Iføl-

ge traditionel psykologi er imitation og ikke-selvstændig løsning af opgaver ikke en målestok 

for barnets udvikling, da man mener, at et barn jo kan imitere alt, men ifølge Vygotsky 

(1982) ligger et barns imitationsmuligheder kun indenfor dets ZPD som følge af de føromtal-

te begrænsninger (s. 286). Imitation hjælper barnet til at nå et højere udviklingsniveau, og da 

indlæring kun er ”mulig dér, hvor imitation er mulig” (Vygotsky, 1982a, s. 289), og da 

sprogindlæring ifølge Vygotsky (1982) sker gennem imitation, er det helt centralt ift. sprog-

udvikling at undersøge, hvad der sker i relationen mellem barnet og den mere kompetente 

anden, som vi også ønsker at undersøge i vores udvalgte kontekster. 

 

2.3. Bruners socialkonstruktivistiske sprogforståelse – Person L 

Sprog er for socialkonstruktivisten Jerome S. Bruner (1983) et middel til regulering af kultur. 

Kultur består af symbolske procedurer og koncepter, som kun kan dannes gennem sprog, 

hvorfor sprog ikke kan ses uden for dets kulturelle indlejring (Bruner, 1983, s. 134). Sprog 

kræver mindst to forhandlende aktive deltagere, der fortolker kommunikation og intention i 

samtalen (Bruner, 1983). Dermed konstrueres en intersubjektivitet, hvor deltagerne konstrue-

rer deres egen virkelighed. Kontekster konstrueres og udvælges og er ikke en genstand, der 

eksisterer af sig selv. Betegnelsen ”normal” er således udtryk for en konstrueret kontekst, 

som den, der opfatter det normale, er en del af (Bruner, 1983, s. 129).  
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Mennesket har behov for at lære sprog for at forstå den kulturelle verden, som sprog skaber, 

og kunne bruge sproget effektivt i sin kontekst til at opnå sine intentioner (Bruner, 1983). 

Herved fastlægger Bruner (1983), at sprog er langt mere end grammatik og syntaks, samt at 

spædbarnets sproglæring starter længe før, det lærer at tale grammatisk korrekt. Bruner 

(1983) mener, at barnet har nogle medfødte kognitive egenskaber, der er nødvendige for at 

kunne anvende sprog. Barnet har intrinsisk en fornemmelse for kausalitetsforhold, det er 

struktureret og systematisk i sin adfærd og rummer allerede tidligt abstraktionsevne. Herud-

over er barnets adfærd fra fødslen social og kommunikativ, og Bruner (1983) mener, at social 

interaktion er den bedste forstærker af et spædbarns læring generelt.  

2.3.1 Sprogtilegnelse og formater 

De medfødte kvaliteter i barnet, som hjælper det til anvendelse af sprog, gør ikke, at barnet  

automatisk udvikler sprog. Sprog læres ved at bruge det (Bruner, 1983, s. 119). Barnet har 

brug for støtte fra dets omsorgspersoner (Bruner omtaler kun moren) for at tilegne sig sprog, 

hvilket Bruner kalder Language Acquisition Support System (LASS) (Bruner, 1983). LASS 

virker igennem formater, som er er en gensidigt afhængig interaktion imellem mor og barn, 

som sker efter et bestemt mønster, som fx legene titte-bøh og gemmeleg, og er en kultur be-

stående af nogle bestemte handlinger på bestemte tidspunkter med tilhørende ordfraser (Bru-

ner, 1983, s. 121). Leg er en typisk barnekultur, og i legen ses det tydeligt, hvorledes sprog 

konstituerer den kulturelle kontekst, idet at legen udelukkende består af parter, der kommuni-

kerer på en helt bestemt måde (Bruner, 1983,  s. 127). Et format er således barnets indføring i 

intersubjektiv konstruering af kultur ved forhandling og fortolkning af den givne situation. 

Sprogtilegnelse er hos Bruner (1983) altså et produkt af alle formatets elementer; det sagte, 

det gjorte, konteksten og kulturen. Formater forekommer længe før barnet udvikler evnen til 

at tale grammatisk og syntaktisk korrekt, og det understreger Bruners (1983) pointe om, at 

sproganvendelse er langt mere end det talte ord.  

Da kultur og kontekst konstrueres, har barnet behov for at lære lidt ad gangen af hensyn til 

dets kognitive kapacitet. Derfor udvælges formaterne til at starte med af moren, og når barnet 

har lært formatet, kan det udvides, tilføjes andre formater og de handlinger og ord, barnet har 

lært i formatet, kan generaliseres til andre formater (Bruner, 1983, s. 133). Ligeledes kan bar-

net overtage den aktive og initierende rolle i formatet, jo mere bekendt det er med det. Be-

mærkelsesværdigt ved formater er, at dets opbygning med en fastlagt forudsigelig struktur i 

et afgrænset miljø passer til den måde, vi ovenfor så, at barnet allerede organiserer sin verden 

på; systematisk og struktureret (Bruner, 1983). 
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Det centrale i Bruners (1983) forståelse af børns sprogtilegnelse er altså, at sprog er et værk-

tøj til at kunne konstruere den kultur, man er en del af sammen med dens øvrige deltagere. 

Børn skal derfor lære at bruge sprog til at kommunikere effektivt om sine intentioner til andre 

mennesker.    

 

2.4. Hvad ved vi nu om barnets sprogudvikling? - Fælles 

Opgavens teori tager sit udgangspunkt i, at sproget har en social funktion og er til i verden for 

at muliggøre den sociale interageren mellem mennesker, som især små børn er dybt afhængi-

ge af.  

Kulturen og kontekster har en stor betydning for barnets sprogudvikling, da sprog og kultur 

gensidigt skaber hinanden. Derudover opstår sprogudvikling og læring i det sociale samspil 

med andre, og kun via sproget kan børn fungere sammen med andre. Børn lærer sprog i faste 

rammer og rutiner, som så senere kan udvides og anvendes i nye situationer. Barnets sprog-

udvikling kan tage mange retninger alt efter de kontrakter og metakontrakter, det indgår i og 

på den måde bliver barnets kontekst igen afgørende for sprogudviklingen.  

Vi vil i de følgende afsnit præsentere de to udvalgte observationsstudier i forhold til deres 

undersøgelsesspørgsmål, hvem der undersøges og brug af metode for herefter at kunne analy-

sere deres resultater ved at inddrage vores udvalgte teori og udforske, hvor de kan bidrage til 

forståelsen af konteksternes, venner i børnehave og ældre søskende, betydning for børns 

sprogudvikling. 

 

2.5 Et studie af sprogudvikling i børnehaven – Person S 

Vi har valgt at undersøge børns sociale liv blandt andre børn i konteksten af rolleleg med 

jævnaldrende venner i børnehaven. Til at belyse denne konteksts betydning for barnets udvik-

ling af sprog vil vi benytte en empirisk undersøgelse foretaget af Helga Andresen i Tyskland 

(Andresen, 2005). Andresen (2005) tager udgangspunkt i en kulturhistorisk forståelse af 

børns sproglige udvikling, hvor sprog er midlet til at danne fantasi- og rollelege. Det under-

søges, hvorledes børn bruger deres sproglige evner til at skabe legens kontekst, og hvorledes 

denne brug forandres over tid. 

Den empiriske undersøgelse af ovennævnte hypoteser består af et observationsstudie af 48 

tyske børnehavebørn i alderen tre til seks år, som inddeltes fire aldersgrupper af ni par. Denne 
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inddeling sikrer en fortolkningsramme for udvikling af sprog, idet hver aldersgruppes leg kan 

sammenlignes med de resterende tre, og hermed undersøges udvikling af sprogegenskaber 

over tid. Børnene blev videofilmet i et rum i deres egen børnehave, mens de legede. De blev 

ikke instrueret i andet, end at de kunne lege i rummet, hvis de ville. 

I transskriptionen var Andresen (2005) udelukkende interesseret i de legeepisoder, der inde-

holdt fantasi- og/eller rolleleg, og kun disse to typer leg transskriberedes derfor. Fantasileg er 

her defineret som leg, hvor et konkret objekt indtager en opdigtet funktion, som at bruge et 

strygejern som en telefon. Rolleleg defineres som leg, hvor deltagerne spiller bestemte gene-

raliserede figurer, fx ”far” eller ”mor”. Transskriptionen opdeltes desuden i former for sprog-

lig kommunikation; kommunikation i legen og metakommunikation om legen. Det er igen-

nem metakommunikation, at børnene aftaler legens indhold, og her er børnene sig selv, hvor-

imod de i legekommunikationen taler med hinanden inden for den spillede figur. 

 

2.6. Et studie i sprogudvikling blandt søskende – Person S 

For at undersøge ældre søskendes påvirkning af børns sprogudvikling har vi valgt at inddrage 

det empiriske studie af Judy Dunn & Marilyn Shatz (1989), som vi kort vil introducere i det 

følgende afsnit for senere at analysere deres anvendelse af metode og studiets resultater. 

Dunn & Shatz (1989) ønsker at undersøge, hvorvidt børn på tre år er i stand til at fokusere på 

og forstå andres samtaler. På undersøgelsestidspunktet voksede mere end 40% af børn i USA 

og Europa op med ældre søskende, og en stor del af samtalerne omkring dem foregår mellem 

forældrene og de andre søskende og er dermed ikke rettet mod dem (s. 399). Evnen til at del-

tage effektivt i samtaler og bruge sproget aktivt til at opnå egne intentioner er vigtig for børns 

udvikling, og de sproglige aktiviteter i hjemmet kan være vigtige input til det sproglærende 

barn. Dunn & Shatz (1989) ønsker endvidere at undersøge, om ældre søskende hæmmer eller 

fremmer barnets sprogudvikling.   

I Dunn & Shatz’s longitudinelle studie (1989) lydoptog og observerede man seks børn og de-

res familier i hjemmet på seks tidspunkter i løbet af deres tredje leveår og af en times varig-

hed. Forskerne forsøgte at reducere effekten af observatørens tilstedeværelse ved, at han bl.a. 

besøgte familien mindst én gang før projektets start samt gjorde det klart, at man ville under-

søge børnenes autentiske hverdagsliv, og forskerne bad derfor mødrene om at fortsætte deres 

sædvanlige rutiner. Den følgende transskription blev kodet og analyseret ift. ”samtaleforstyr-
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relser”, som både er afbrydelse af og deltagelse i de andres samtaler, og disse blev kodet ift. 

blandt andet relevans, om ny information blev tilføjet og om barnet fik et svar. På denne må-

de analyserede de ikke kun ift. frekvensen men også kvaliteten af barnets respons og under-

søgte dermed om der skete udviklingsmæssige ændringer over tid i barnets samtaleforstyrrel-

ser (Dunn & Shatz, 1989). 

 

3. Metoderefleksioner - Fælles 
I de følgende afsnit ligger fokus på artiklernes brug af observation som metode. Da begge 

artikler tager udgangspunkt i observation, har vi valgt at lave nogle overordnede metodere-

fleksioner over begge artikler, og dermed vil vi løbende komme ind på begge artikler i føl-

gende afsnit. Vi har valgt at bruge Hundeides (2008) perspektiver omkring den fortolkende 

tilgang, og derudover inddrager vi Marianne Hedegaard (2008, 2012) som hjælp til at give et 

indblik i, hvad observation kan som metode, samt hvad man skal være opmærksom på som 

forsker. 

3.1. En fortolkende tilgang – Person K 

Et vigtigt aspekt i Hundeides teori er, at ved undersøgelser af børns udvikling eller adfærd må 

man forsøge at tage udgangspunkt i barnets perspektiv. Dette må gøres ved først at forsøge at 

forstå barnets fortolkningsmæssige position, samt hvilke kontrakter barnet indgår i. Først når 

forskeren har denne forståelse vil det give mening at bruge fx observationer, da det kræver en 

idé om, hvorfor barnet handler eller siger, som det gør (Hundeide 2008, s. 163-165). 

I artiklen af Dunn og Shatz (1989) tages der stilling til, hvorvidt barnets kommentar er rele-

vant i forhold til det, der bliver talt om (se afsnit 2.6). Her kunne det have været relevant at 

inddrage Hundeides fortolkende tilgang, da det ville inddrage det komplekse sæt af forhold, 

som har indflydelse på, hvad barnet tænker om situationen og dermed også byder ind med i 

samtalen. Kunne nogle af de svar, som i artiklen karakteriseres som irrelevante måske pludse-

lig blive relevante, hvis barnets meningsunivers, kontrakter og samspilsregler blev klarlagt 

for forskerne? Ydermere er en del af resultaterne fundet gennem lydoptagelser af barn, sø-

skende og forælder, som herefter bliver transskriberet (Dunn & Shatz, 1989). På trods af at 

der også foregår observationer, kan det være problematisk at arbejde med lydoptagelser og i 

det hele taget ydre observationer, da man ikke kan opfatte de komplicerede kontrakter og al-

liancer, som er imellem de observerede deltagere (Hundeide, 2008). 
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Ifølge Hundeide skal man altså stræbe efter at forstå barnets fortolkningsmæssige position og 

kontrakter, for ellers vil man ikke kunne forstå barnets handlinger i en observationskontekst 

(Hundeide, 2008). Hvis forfatterne havde forsøgt at tage udgangspunkt i barnets perspektiv 

og dermed forsøgt at afdække det, man ikke objektivt kan se, ville det muligvis kunne have 

givet nogle nye nuancer til undersøgelsen.  

3.1.1 Forskerens rolle i observation – Person S 

Som beskrevet i indledningen har vi udvalgt to observationsstudier, da observation ifølge 

Hedegaard (2008) kan belyse børns aktiviteter i deres hverdagsliv (s. 63), men metoden 

rummer også nogle vigtige forholdsregler. Da det i observation af altid nysgerrige børn kan 

være svært at minimere sin indflydelse som forsker, er det ifølge Hedegaard (2012) nødven-

digt at medtænke forskerens rolle i stedet for kun at fokusere på at minimere påvirkningen 

mest muligt. Hedegaard (2008) mener, at for at få indsigt i barnets hverdagsliv og interakti-

onsmønstre må forskeren deltage aktivt i barnets aktiviteter i et vist stykke tid og over flere 

gange, så barnet bliver tryg ved situationen og fortsætter sine rutiner uforstyrret. Selvom en 

observatør i denne metodiske tilgang kan være tæt på passiv, er han stadig nødt til at med-

tænke sig selv som en afgørende faktor. Derfor kan det empiriske studie af søskenderelatio-

ner delvist kritiseres for ikke at medtænke observatørens rolle nok, og man kunne tro, at det 

empiriske studie i børnehaven ville kunne undgå disse forholdsregler ift. forskerens rolle, 

men ifølge Hedegaard (2008) er observation stadig påvirket af forskerens deltagelse, selvom 

man kun opstiller et videokamera (s. 63). 

3.1.2 Forbedringer og styrker – Person L 

Fælles for de to studier er altså, at de i Hedegaards (2012) perspektiv medtænker forskerens 

rolle i for ringe grad. En mulig forbedring kunne være at anvende Hedegaards (2012) interak-

tionsbaserede metode, hvor forskeren tager del i subjektets hverdagspraksisser, hvorved for-

skeren kan opnå større indsigt i barnets relationer, kompetencer og kapaciteter i hverdagslivet 

(Hedegaard, 2012, s. 163) og dermed forstå deres sproglige udvikling bedre. Efter at have set 

kritisk på de to præsenterede studiers metodevalg, vil vi sluttelig påpege de styrker, de også 

rummer.  

Begge studier har lavet deres undersøgelser i barnets hverdagsmiljø, hvilket giver et mere 

virkelighedsnært billede af barnets evner, som Bruner (1983) udtrykker det: ”you could only 

study language acquisition at home, in vivo, not in the lab, in vitro” (s. 9). Valget af observa-

tion som metode er i sig selv en god måde at undersøge børns hverdagsliv på (Hedegaard, 

2008). Desuden er observation en metode til at undersøge hvad et barn kan, frem for hvad et 
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barn mener (Hedegaard, 2008, s. 49). Dette er begge studiers ærinde, og metodevalget er der-

for godt. I studierne undersøges børns udvikling over tid ved henholdsvis at undersøge sub-

jekterne logituditionelt (Dunn & Shatz, 1989) samt at sammenligne udvikling på forskellige 

aldre i et tværsnitsstudie (Andresen, 2005). Tid er et krav for at undersøge udvikling, hvilket 

studierne lever op til (Miller, 2011, s. 7).  

Med de styrker og mangler, som studiernes metodiske tilgang rummer i mente, vil vi nu gå 

videre til at analysere de resultater, undersøgelserne viser i relation til Vygotsky, Bruner og 

Hundeides forståelse af sprogudvikling, som beskrevet ovenfor.  

 

4. Analyse: De udvalgte konteksters betydning for sprogudvikling - Fælles 
Nærværende analyse undersøger Dunn & Shatz’ (1989) og Andresen (2005) empiriske studi-

ers undersøgelse af, hvorvidt hhv. ældre søskende og venner har en betydning for barnets 

sprogudvikling og i den forbindelse anvende vores udvalgte teoretikere for at se, hvordan de 

kan bidrage til forståelsen af dette. Til sidst vil vi inddrage en pointe om positionering. 

4.1. Venners betydning for børns sprogudvikling – Person L 

I det følgende vil Andresens (2005) resultater blive analyseret ved hjælp af Vygotskys (1982) 

begreb om egocentrisk tale, Bruners (1983) begreb om formater samt Hundeides (2008) kon-

traktbegreb.  

4.1.1 Empiriske resultater 

Resultaterne af Andresens (2005) undersøgelse viser, at forekomsten af rolleleg var størst 

blandt børn i alderen 4-6 år. De yngste 3-4 årige børn brugte udelukkende fantasileg, hvor-

imod de ældste børn legede med mindre metakommunikation end de 4-6 årige. Andresens 

(2005) tolkning af forskellen i legestil er, at de yngste børn i sin udvikling ikke er nået til at 

kunne spille roller, mens de ældste børn er blevet mere uafhængige af de roller, som legen i 

4-6 års alderen bærer præg af. 

4.1.2 Egocentrisk sprog – fælles tænkning 

Børnenes metakommunikation omkring legen har nogle centrale ligheder med Vygotskys be-

greb om egocentrisk sprog. Børnene taler i metakommunikationen højt med hinanden for at 

forhandle legens handlingsforløb (Andresen, 2005), ligesom det egocentriske sprog har en 

selvregulerende funktion for barnet – det tænker højt (Vygotsky, 1982a).  Således kan meta-

kommunikationens funktion ses som både kommunikativ og som en fælles egocentrisk tale 
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og hermed en fælles tænkning. Ved at sige: ”så sagde vi at” (Andresen, 2005) i metakommu-

nikationen regulerer barnet både sine egne og sin legekammerats efterfølgende handlinger. 

Vygotsky mener, at egocentrisk sprog udvikles fra 2-års alderen frem til skolestart, hvor indre 

tale er fuldt udviklet, hvilket afspejles i undersøgelsens resultater, hvor de ældste børn i 

mindst grad benytter sig af eksplicit metakommunikation. De er i Vygotskys forståelse ikke 

længere afhængige af at tale højt for at tænke og har i mindre grad brug for at regulere sig 

selv eller andre ved at tale højt om det sammen.  

4.1.3 Figurenes formater 

Leg er et godt eksempel på Bruners hypotese om, at sprogs primære funktion er at regulere 

kultur, idet legekulturen tydeligvis er noget, børnene konstruerer – de taler endda højt om de-

res konstruktion. Det bemærkelsesværdige ved konstruktionen af leg er, at den skabes på et 

udelukkende verbalt grundlag, og dermed kan børn i legen forbinde ét verbalt symbol til et 

andet i legen, hvilket børn ellers først kan i 8-års alderen (Karmiloff-Schmidt, 1979 i Andre-

sen, 2005, s. 404).  

Bruner (1983) mener, at man lærer sprog ved at bruge det. I rollelegens forhandlinger er bar-

net nødsaget til virkelig at bruge sproget, hvis det vil opnå indflydelse, og vi vil argumentere 

for, at øvelsen i forhandling af legen med jævnaldrende børn kan give en særlig form for læ-

ring. I de fleste andre kontekster er det den voksne, der i sidste ende bestemmer, og derfor er 

der tale om en form for pseudoforhandling, hvor barn og voksen er ulige deltagere. Bruner 

(1983) beskriver, hvordan forholdet mellem mor og barn i formaterne er asymmetrisk, fordi 

kun moren egentlig ved ”what’s up” (Bruner, 1983, s. 133).  

Andresen (2005) mener, at barnet i kraft af dets tidlige erfaring med formater (Bruner, 1983) 

gør det i stand til at forstå, at legens roller og indhold kan forhandles. Vi mener, at rollelegen 

i sig selv kan ses som et format, hvor den faste struktur består i metakommunikation og le-

gens roller. I metakommunikationens forhandlinger konstruerer børnene på Brunersk vis en 

bestemt legekontekst eller kultur for legen. Figurerne i sig selv er generaliserede, så ”far”-

figuren har et bestemt handlemønster, som er forskelligt fra ”mors” eller ”babys”. Man kan 

sige, at børn gør det lettere for sig selv at lære komplicerede former for sprogkonstruktioner, 

fx at relatere to verbale tegn til hinanden, når disses handlinger til en vis grad allerede er fast-

lagte i rollelegens format. Ud fra Bruners (1983) idé om, at velkendte formater kan udvides 

og gøres mere avancerede, kan vi se undersøgelsens ældste børns legestil med mindre meta-
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kommunikation og mindre rolleleg som udtryk for en udvidelse af det oprindelige rollefor-

mat.  

Den sproglige udvikling, som Andresen (2005) behandler, er ikke en udvikling af ordforråd 

eller grammatisk formåen. Det er en udvikling af anvendelsen af sprog som et socialt kom-

munikativt redskab og til at opnå sine intentioner og til at  konstruere den legekultur, hvori 

rollelegen foregår. Herudover viser barnets spirende udvikling sig i sprog som tænkning og 

dermed adfærdsregulerende middel. Dermed placerer Andresen sig mellem Bruners og 

Vygotsksys forståelser for sprog. 

4.1.4 Kontrakternes betydning for barnets sprogudvikling blandt venner – Person K 

Fra et socialkonstruktivistisk synspunkt sker barnets udvikling og læring til dels igennem de 

relationer, det indgår i, og dette læringssyn gør sig også gældende i artiklen af Andresen 

(2005). Her ses læring som en proces, hvor barnet tilegner sig færdigheder og viden gennem 

de erfaringer, som det får gennem samspil med andre. Dette synspunkt tager Hundeide (2008) 

også og beskriver, hvordan forskellige relationer skaber forskellige muligheder og begræns-

ninger for udvikling og læring hos barnet (Hundeide, 2008).  

I denne artikel er udgangspunktet som før nævnt relationer mellem venner, og vi har i oven-

stående afsnit beskrevet, hvordan Bruner ville tale om, at børn tilegner sig sprog inden for 

nogle helt faste rutiner – altså gennem formater og at det i denne artikel kommer til udtryk i 

rollelegen. Ved hjælp af Bruner (1983) har vi altså vist, hvordan sproget i rollelegen udvikles 

ved hjælp af formater, som på den måde gør udvikling muligt inden for nogle kendte rammer.  

I forlængelse heraf nævner Hundeide (2008), hvordan barnet netop kan bruge rollelegen til at 

udvikle sine (sproglige) erfaringer (Hundeide, 2008, s. 79). Igennem rollelegen får barnet 

mulighed for at forberede sig på kulturen og på den måde også overtage det, som Hundeide 

(2008) kalder for institutionelle kontraktudkast. Disse kontraktudkast indeholder nogle for-

ventninger om eller opskrifter på, hvad de forskellige parter kan forvente af hinanden og 

dermed også, hvad de hver især skal bidrage med i forskellige situationer (Hundeide, 2008). 

Når der i artiklen (Andresen, 2005) beskrives, hvordan barnets rolleleg ofte tager udgangs-

punkt i familielivet, lærer og udvikler barnet herigennem også familielivets kontrakter og 

dermed også kulturelle og sociale normer. Familielivet følger som så meget andet bestemte 

kulturelle opskrifter og for at fungere i verden, er det nødvendigt at kunne følge disse opskrif-

ter. I rollelegen bygges der på den måde broer mellem det kendte og det ukendte, hvilket gi-

ver barnet mulighed for at blive en større del af det kulturelle samfund , da vi ”som deltagere 
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i en fælles kultur har et stort repertoire af sådanne tavse underforståede procedurer” (Hun-

deide, 2008, s. 48). Med andre ord kan man altså sige, at barnet gennem rollelegen udvikler 

sine kulturelle færdigheder, og da sproget ifølge Hundeide kun fungerer i og gennem kultu-

ren, sker der selvsagt også en udvikling af barnets sprog.   

Når sprog på denne måde er kulturelt formidlet og har den primære funktion, at det muliggør 

barnets deltagelse i et kulturelt fællesskab, er det nærliggende at forestille sig, at børns udvik-

ling må være støttet af mere kompetente omsorgsgivere, som sørger for at hjælpe barnet ind i 

den verden af færdigheder og normer, som det kræver for at kunne fungere i den. Alligevel er 

det i artiklen to ligeværdige og jævnaldrende børn, der i rollelegen skaber et rum for udvik-

ling (Andresen, 2005). Samtidig beskriver Hundeide (2008), hvordan barnets kompetencer 

udvikles i alle de relationer, barnet indgår i – herunder venskaber, samt vigtigheden af at sæt-

te sig ind i og forsøge at forstå barnets meningsunivers, når man som omsorgsperson er social 

med barnet (Hundeide, 2008). En af grundene til at udvikling også kan foregå i samme udvik-

lingszone, som det ses i rollelegen, kan muligvis være fordi, at børnene her har samme me-

ningsunivers, samtidig med at de i legen stræber efter de kulturelle normer.  

 

 

4.2. Søskendes betydning for børns sprogudvikling – Person S 

Vi vil i den følgende analyse undersøge Dunn & Shatz’ (1989) empiriske studies resultater og 

ud fra Vygotskys, Bruners og Hundeides teorier forsøge at klarlægge, hvorvidt ældre søsken-

de virker hæmmende eller fremmende på barnets sprogudvikling.  

4.2.1 Empiriske resultater 

Gennem systematisk kodning og analyse af deres observationer fandt Dunn & Shatz (1989), 

at der bl.a. var en signifikant stigning i antallet af samtaleforstyrrelserne men også en stigning 

i mængden af ny information, de tilføjede til samtalen (s. 404), samtidig med et fald i afbry-

delser, der både var irrelevante og ikke indeholdt ny information (s. 407). Det yngste barn 

blev således bedre til at deltage i samtalerne ved at bryde oftere ind og tilføje mere relevant 

information, som også resulterede i flere svar og respons fra de andre. 

4.2.2 Ældre søskende som en hæmmende faktor 

Ifølge nogle forskere har et barn med ældre søskende en langsommere sprogudvikling end det 

førstefødte barn, da en del af det sprog, barnet eksponeres for, kommer fra de ældre søskende, 

der taler mere direkte og ikke tilpasser sit sprog til den lille på samme måde, som voksne gør 
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det. Studier har yderligere observeret, at mødre taler mindre til det yngste barn, når de ældre 

søskende er tilstede (Dunn & Shatz, 1989, s. 400). Det vil altså sige, at de yngre søskende 

både modtager et dårligere sprogligt input og at mødrene, der ellers skulle levere det rette 

sprog, taler mindre til dem, og derfor skulle ældre søskende virke hæmmende ift. barnets 

sprogudvikling (Dunn & Shatz, 1989).  

4.2.3 Zonen for nærmeste udvikling 

Som forskerne også selv kort nævner (Dunn & Shatz, 1989, s. 400), er Vygotskys begreb om 

zonen for nærmeste udvikling helt centralt at inddrage for at forstå søskende som en frem-

mende faktor. Ved at vokse op med ældre søskende eksponeres det yngre barn for meget 

sprog, der ikke er henvendt til dem og som kan foregå på et højere niveau. I kraft af en ældre 

søskende, som er et skridt foran, kan barnet lytte til samtalerne mellem moren og de ældre 

søskende og have adgang til udfordrende sprogligt input, som dog stadig ligger indenfor ZPD 

og dermed virker stimulerende på udviklingen af sprog. Vygotskys (1982) grundlæggende 

antagelse om, at læring af sprog sker socialt, er også et støttende belæg, da der i hjemmet er 

flere, som barnet kan være social med og højst sandsynlig flere samtaler at lytte til og dermed 

bedre muligheder for at udvikle sproget. Man kunne ligeledes forestille sig, at et barn med 

ældre søskende er nødt til at kæmpe lidt ekstra for at få opmærksomhed og indsigelser og på 

den måde, mere end et enebarn, bruger sproget som et socialt redskab, som Vygotsky (1982) 

også fremhæver som en særlig funktion af sproget (s. 419). 

4.2.4 Bruners pragmatiske forståelse 

Antagelsen, om at barnet er nødt til at udvikle sprogets sociale egenskaber, kan yderligere 

uddybes med Bruners (1983) teori. Han fokuserer i sin bog på sprogets pragmatiske og kom-

munikative funktioner og mener, at i studiet af børns sprogtilegnelse må man fokusere på, 

hvordan sprogets ”function or communicative intention” (Bruner, 1983, s. 18) udvikles, og 

det er netop, hvad det empiriske studie af Dunn & Shatz (1989) har gjort. De måler ikke kun 

på frekvensen eller fx ordforrådets kvantitative udvikling, men de undersøger, hvordan bør-

nene bliver bedre til at bruge sproget på en relevant måde.  

Som skrevet i ovenstående afsnit viser resultaterne, at børnene bryder oftere og mere effektivt 

ind, idet de forbedrer deres evne til at tilføje ny information og får deraf mere succes med 

deres afbrydelser af samtalerne i form af svar og respons. Børnene bliver i løbet af året desu-

den bedre til at dreje samtalerne hen mod dem selv og sammen med de førstnævnte resultater 

(Dunn & Shatz, 1989, s. 408), kunne man argumentere for, at det forhøjer deres muligheder 
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for at opnå egne ønsker og intentioner, som Bruner (1983) fremhæver som en væsentlig funk-

tion af sproget (s. 39).  

Børn med ældre søskende har flere muligheder for at bruge sproget med dets sociale formål, 

som kun er en fordel, når sprog ifølge Bruner (1983) kun læres ved at bruge det kommunika-

tivt (s. 119). Barnet udvikler sine sproglige kompetencer ved at skulle bryde ind, deltage og 

modtage respons i samtaler mellem familiens andre medlemmer, der sprogligt ligger på et 

højere niveau, og som barnet derfor må kæmpe ekstra hårdt for at deltage i. 

Selvom dette kun er resultaterne fra et enkelt studie med seks familier og indeholder, som 

nævnt i analysen af metodeanvendelse, nogle begrænsninger, har vores udvalgte teoretikere 

alle tre støttende belæg til påstanden om, at ældre søskende er en fordel ift. barnets sprogud-

vikling.  

4.2.5 Børns evne til at tilpasse deres sprog til andre – Person K 

Som tidligere nævnt argumenterer nogle forskere (Tomasello & Mannle, 1985, i Dunn & 

Shatz, 1989) for, at ældre søskende skulle være en ulempe for det mindre barns sprogudvik-

ling ved ikke at tilpasse sit sprog til modtageren. De mener endvidere, at sprogudviklingen 

hos børn med ældre søskende foregår væsentlig langsommere end hos børn uden ældre sø-

skende, da en stor del af den sproglige kontakt foregår gennem de ældre søskende, mens det 

hos børn uden ældre søskende foregår gennem moderen, som tilpasser sit sprog til barnet 

(Tomaselle & Mannle, 1985, i Dunn & Shatz, 1989).  

Som nævnt i tidligere afsnit afviser Dunn og Shatz (1989) dog denne påstand gennem deres 

forsøg og i forlængelse her af, kan Hundeides (2008) forståelse af metakontrakter inddrages 

for at belyse spørgsmålet om de ældre søskendes evner til at afpasse sit sprog på en ny måde. 

Hundeide henviser til et studie (Shatz & Gelman 1973), hvor børn på kun fire år var i stand til 

at tilpasse deres sætninger, så længden og sværhedsgraden passede til modtageren (Hundeide, 

2008, s. 196). Denne evne, som selv helt små børn besidder, forklares ud fra begrebet om 

”kontraktmæssig kongruens” (Hundeide, 2008, s. 195). Dette begreb henviser til, at vi men-

nesker i en social situation automatisk tilpasser os til, hvad der opfattes som mest ”passende” 

for det sociale samspil. Dette fænomen beskrives som en grundlæggende egenskab ved men-

nesket og kan derfor også ses hos helt små børn. Vi handler således ud fra en grundlæggende 

metakontrakt, der beskriver gensidig tilpasning i de sociale samspil, og et eksempel på dette 

kunne være den ældre søskende, der tilpasser sit sprog og handlinger til den yngre søskendes 

alder og forudsætninger (Hundeide, 2004, s. 196). Denne pointe supplerer altså påstanden 
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om, at søskende påvirker sprogudvikling i en positiv retning, og at der derfor kan være en 

sproglig fordel i at have ældre søskende.  

 

4.3. Positionering – Person K 

Et andet vigtigt aspekt af børns sprogudvikling er Hundeides (2008) pointe om positionering 

– de positioner som mennesker indtager i forhold til hinanden. Selvom artiklerne ikke umid-

delbart ligger op til en diskussion af dette, har vi alligevel valgt kort at nævne denne pointe, 

da vi finder den vigtig for vores opgave. Børnehaven udgør en arena for gensidige definitio-

ner og positioneringer, som vil føre til, at nogle børn trives og blomstrer, mens andre havner i 

en position som tabere. En negativ positionering kan betyde, at barnet også får en negativ 

selvforståelse, og dette kan have stor betydning for den sproglige udvikling (Hundeide, 

2008). Hvis barnet fx bliver positioneret til at være bagud i sin sprogudvikling, vil dette kun-

ne betyde, at barnets sprogudvikling tager et negativt udviklingsspor. Man kunne forestille 

sig, at et barn, der havde en kontrakt med de andre i børnehaven om at være sprogligt bagud, 

ikke ville blive inviteret til at være med i legen med de andre børn, og dermed ville der opstå 

en negativ udviklingsspiral.  

Udover at bidrage med ovennævnte, giver denne pointe også en mulighed for at samle opga-

vens to kontekster. Det gør den ved at give et indblik i, hvorfor et barn har forskellig sproglig 

adfærd, alt efter hvilken kontekst barnet befinder sig i. For eksempel kan det være, at et barn 

taler meget derhjemme indenfor metakontrakter baseret på tillid og tryghed, og samme barn 

kan være stille og genert i en institutionssammenhæng, hvor barnet indgår i andre kontrakter. 

Derudover viser det også, hvordan et barn kan have et dårligt udviklet sprog som følge af den 

udviklingsproces og positionering, det enkelte barn har været igennem (Hundeide, 2008). 

 

5. Perspektivering – Fælles  
I den foregående analyse har vi set på børns sprogudvikling i de to nævnte kontekster; hhv. 

familielivet og blandt venner i børnehaven. Vi er opmærksomme på, at den sprogudvikling, 

der sker i hver kontekst ud fra et fænomen (samtaler i hjemmet samt rolleleg i børnehaven), 

også kunne være gældende for den modsatte kontekst. Man må antage, at søskende også kan 

lege rolleleg med hinanden, og at den aldersheterogene børnehavekontekst gør, at et yngre 

barn kan lytte til en samtale mellem en voksen og et ældre barn. Vi kan kun gisne om dette, 
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og det ville kræve mere forskning at undersøge hvordan søskende leger eller hvilke samtaler, 

der foregår i børnehaven.  

Desuden har vi valgt at have fokus på børn, der har ældre søskende, men det kunne også være 

interessant at se på, hvordan børn med enten mindre søskende eller enebørn udvikler deres 

sprog med disse konteksters muligheder og begrænsninger. Måske disse børn får mere op-

mærksomhed fra forældrene og på denne måde får en anden form for støtte i sprogudviklin-

gen? Derudover har opgaven koncentreret sig om de sociale og kontekstuelle faktorer i 

sprogudvikling, mens det også kunne være interessant at se på de kognitive strukturer i børns 

sprogudvikling. Der må være visse neurologiske begrænsninger for, hvornår forskellige dele 

af sprogudviklingen kan foregå, og derfor kunne det være interessant at se på dette perspektiv 

sammen med opgavens. Slutteligt er vi opmærksomme på, at størstedelen af vores litteratur er 

af ældre dato og at der siden da er sket en stor udvikling i den neuropsykologiske forskning, 

hvorfor det kunne være interessant at undersøge et eventuelt neurologisk grundlag for social 

sprogudvikling.  

 

6. Konklusion - Fælles 
I denne opgave har vi på baggrund af teori og analysemateriale søgt at finde svar på, hvilken 

betydning samvær med hhv. jævnaldrende børn i børnehaven og større søskende har for den 

sproglige udvikling hos børn. 

 

Sprogudvikling hos børn er en kompleks proces og ud fra opgavens teoretiske standpunkt kan 

vi konkludere, at konteksterne, og dermed også det sproglige miljø, har stor betydning for 

børns sprogudvikling. Med udgangspunkt i at sproget ikke kun er biologisk betinget, er det 

vigtigt, at børn får muligheden for at udvikle sit sprog gennem interaktion med andre i de for-

skellige kontekster, som barnet indgår i. Det er af stor betydning for sprogudvikling, at barnet 

udsættes for gentagne sproglige input i hverdagslivet, og derudover er det vigtigt, at barnet 

selv er en aktiv medspiller i sin sproglige udvikling.  

I forhold til de to udvalgte kontekster viser opgaven, at ældre søskende påvirker sprogudvik-

ling i en positiv retning, da det skaber gode muligheder for at barnet kan bruge sproget med 

det sociale formål, som giver grundlaget for en positiv sprogudvikling. Derudover giver 

kommunikationen med en ældre søskende mulighed for at bruge sproget på et højere niveau 
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end en samtale mellem to jævnaldrende, og det at have ældre søskende viser sig altså at være 

en fordel for børns sprogudvikling.  

Også igennem venskaber udvikles børns sprog, og opgaven viser, hvordan børn tilegner sig 

sprog inden for nogle helt faste rutiner, hvori legens generaliserede figurer har en stor betyd-

ning. Gennem leg med jævnaldrene udvikles barnets sprog med den metakommunikation der 

foregår omkring legen i skabelsen af legens kontekst.  

Opgavens metodiske tilgang var observation og dette fungerede til at undersøge hverdags-

praksis, mens det ikke fanger alt det underliggende og usagte der ligger i relationer mellem 

mennesker.  

Alt i alt kan vi konkludere, at samvær med jævnaldrende venner samt med ældre søskende 

har stor betydning for barnets sprogudvikling, og at begge kontekster overordnet set har en 

positiv betydning for udvikling. Dog med det forbehold at begge kontekster også kan have en 

hæmmende effekt på sprogudvikling, hvis der sker en negativ positionering af barnet.  
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