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Problemområde 

 I Norge i dag er det en stadig økende bekymring rundt frafall i videregående opplæring. 

Bekymringen skyldes blant annet at arbeidslivsundersøkelser viser at bedrifter i økende grad 

etterspør medarbeidere med middels eller lang utdanning, noe som kan resultere i at unge bare 

med grunnskoleutdanning kan risikere å bli utestengt fra arbeidsmarkedet (Tobiassen & 

Døving, 2006). 

 En av årsakene til frafall i videregående opplæring er for svake grunnleggende 

skoleferdigheter hos de ulike elevene før de begynner i videregående opplæring (Sandberg & 

Markussen, 2009). Frafall kan derfor betraktes som resultatet av en prosess som strekker seg 

over kortere eller lengre tid gjennom oppveksten, og for mange starter denne alt tidlig i livet 

(Markussen, 2010). Det kan derfor hevdes at det er av stor interesse å finne ut hvilke faktorer 

som kan være kilde til variasjon i slik som leseferdigheter, hos de ulike elevene som begynner 

i videregående opplæring. Med denne kunnskapen kan man i neste omgang finne ut hvor 

tiltakene bør settes inn, for i størst mulig grad å kunne gi alle skoleelevene samme muligheter 

til å fullføre videregående opplæring. 

Forskning har vist at talespråket til barn alt i førskolealder kan forutsi senere leseferdigheter 

(Spira m. fl, 2005), og det har blitt hevdet at barnehagens språkstimulering ser ut til å være en 

medvirkende faktor for hvilke barn som mestret eller utviklet vansker med å lese. 

Undersøkelser gjennomført av Snow, Dickinson & Tabors (2001) viser at en barnehage som 

tilbyr barna et adekvat språkstimulerende miljø, kan kompensere for de barna som ikke får 

tilstrekkelige språklige erfaringer i hjemmet. I Norge i dag tilbringer nærmere nitti prosent av 

alle barn under skolepliktig alder hverdagen i en barnehage (SSB, 2009). Det kan derfor være 

interessant å vurdere i hvilken grad barnehagene tilbyr barna et adekvat språkstimulerende 

miljø.  

Med dette som utgangspunkt vil jeg i avhandlingen svare på følgende problemstilling: 

 

Hvilke språklige ferdigheter i førskolealder gir barna grunnlag for å bli gode lesere, og 

hvilke forutsetninger har barnehagene for å skape et adekvat språkstimulerende miljø? 
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Metode 

Den metodiske tilnærmingen i avhandlingen er teoretisk, og problemstillingen blir besvart 

gjennom et litteraturstudium. I hovedsak bygger avhandlingen på gjennomgang av original 

litteratur, samt supplering med sekundær litteratur og forskning.  

I den teoretiske delen blir begrepene språk, språkutvikling og lesing definert, redegjort for og 

drøftet.  Den analytiske delen tar for forskning som omhandler sammenheng mellom 

språklige erfaringer i førskolealder og senere lesing i skolen, samt hvilke forutsetninger 

barnehagene har for å skape et språkstimulerende miljø. Forutsetningene blir drøftet med 

utgangspunkt i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, samt bruk av TRAS 

observasjoner. Avslutningsvis blir det en drøfting av sammenhengen mellom forutsetningene 

og hva vi vet om det faktiske språkstimulerende miljøet i barnehagene i Norge i dag.  

 

Hovedkonklusjoner 
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1 Innledning 

 

I Norge i dag er det en stadig økende bekymring rundt frafall i videregående opplæring. 

Bekymringen skyldes blant annet at arbeidslivsundersøkelser viser at bedrifter i økende grad 

etterspør medarbeidere med middels eller lang utdanning, noe som kan resultere i at unge bare 

med grunnskoleutdanning risikerer å bli utestengt fra arbeidsmarkedet (Tobiassen og Døving 

2006). En rapport fra Frischsenteret bekrefter denne tendensen, fordi den viser at ungdom 

som ikke fullfører videregående opplæring i løpet av fem år, er overrepresentert blant 

arbeidsledige (Bratsberg m. fl. 2010). 

En av årsakene til frafall i videregående opplæring er for svake grunnleggende 

skoleferdigheter hos de ulike elevene før de begynner i videregående opplæring (Sandberg og 

Markussen 2009). Grunnleggende skoleferdigheter kan forstås som ferdigheter innenfor å 

kunne uttrykke seg muntlig, å kunne lese, skrive, regne og bruke digitale verktøy 

(Kunnskapsdepartementet 2006).  

Med innføringen av Kunnskapsløftet fra og med skoleåret 2006-07, er lesing blitt løftet frem 

som en av fem grunnleggende ferdigheter i alle fag på alle trinn. Siden elever leser i alle fag, 

kan vi betrakte lesing som et viktig redskap for læring og utvikling. I det moderne 

hverdagslivet kan det å ha svake leseferdigheter derfor resultere i store negative 

konsekvenser, blant annet fordi å fullføre utdanning helt ned på grunnskolenivå kan bli 

problematisk. Videre kan mulighetene begrenses til å ta høyere utdanning, til å fungere i jobb, 

og til å henge med i et stadig mer tekstbasert samfunn (Roe 2009). Hva vet vi så om 

leseferdighetene til elevene som begynner i videregående opplæring? 

I perioden fra år 2000 til 2009 har norske 15 – åringer hvert tredje år deltatt i PISA – 

undersøkelsen, Programme for International Student Assessment, hvor deres ferdigheter 

innenfor blant annet lesing har blitt vurdert. Resultatene fra undersøkelsen i 2009, viser at det 

er store forskjeller i leseprestasjonene blant de ulike elevene i Norge. Det er store forskjeller 

mellom gutter og jenter, og hele 21 prosent av guttene oppnår et resultat under nivå 2, noe 

som i følge OECD representerer elever som står i fare for å få problemer i videre utdanning 

og i yrkeslivet. Et annet trekk ved de Norske resultatene fra PISA – undersøkelsene, er at 

elever fra språklige minoriteter, i denne sammenheng elever med begge foreldrene født i et 

annet land enn Norge, presterer svakere enn elever fra majoriteten (OECD 2010).  
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Hvis vi antar at svake grunnleggende skolefaglige ferdigheter er en årsak til frafall i 

videregående opplæring, er det kanskje ikke så overraskende å lese resultatene fra 

kunnskapsoversikten utarbeidet av Wollscheid (2010), som blant annet viser hvilke grupper 

av elever som er i risiko for ikke å fullføre videregående opplæring. Kunnskapsoversikten er 

et resultat av FoU – prosjektet Språk, stimulans og læringslyst hele veien, og bakgrunnen for 

prosjektet er ST. meld 16 (2006 – 2007)… og ingen sto igjen – Tidlig innsats for livslang 

læring. Denne stortingsmeldingen påpeker at tidlig og bred innsats er viktig i alle 

oppvekstfaser i arbeidet mot frafall av elever i videregårende opplæring. Det er vanlig å 

definere frafall som det å ikke ha fullført opplæringsløpet innen en viss tid etter at 

opplæringsløpet starter, og det blir ofte brukt andre varianter av begrepet, slik som bortfall, 

bortvalg eller drop – out (Wollscheid 2010). Tall fra SSB viser at ”(…) 57 % av kullene som 

begynte i videregående opplæring i 2001 og 2002, fullførte på normert tid. Videre fullførte 12 

% innen fem år etter studiestart, hvilket betyr at så mange som 31 % av elevene ikke har 

bestått videregående opplæring i løpet av ungdomsretten” (Utdanningsdirektoratet 2009:88). 

Kunnskapsoversikten viser at det er elever med svake grunnskolekarakterer, elever med lavt 

utdannede foreldre, gutter, minoritetsspråklige elever med manglende norskkunnskaper og 

yrkesfaglige elever med dårlige grunnferdigheter, som er grupper av elever som generelt sett 

har høyere risiko for ikke å gjennomføre videregående opplæring (Wollscheid 2010). Når vi 

ser fra PISA – resultatene at gutter og minoritetsspråklige elever i mye større grad enn norske 

jenter oppnår dårlige resultater på lesetestene, er den kanskje ingen overraskelse at det nettopp 

er disse to førstnevnte gruppene av elever som er i risiko for ikke å fullføre videregående 

opplæring, da frafallet kan skyldes mangel på grunnleggende ferdigheter.  

Frafall kan betraktes som resultatet av en prosess som strekker seg over kortere eller lengre 

tid gjennom oppveksten, og for mange starter denne alt tidlig i livet (Markussen 2010). Snow 

m.fl. (2007) sine forskningsresultater, viser at i løpet av skoleårene møter elevene forskjellige 

utfordringer som kan påvirke slik som deres leseprestasjoner, og utfordringene blir stadig mer 

komplekse utover i skoleløpet. Ved skolestart kan muntlige språkferdigheter sies å ha størst 

betydning for leseutviklingen, men etter den første leseopplæringen vil også slike faktorer 

som elevenes motivasjon og engasjement ha større betydning for leseutviklingen. Det kan 

derfor være flere årsaker til at elevene ikke oppnår tilstrekkelige grunnleggende ferdigheter i 

lesing, og det trenger ikke å være en selvfølge at barn med gode språkferdigheter ved 

skolestart automatisk lykkes gjennom hele skoleløpet. Videre har forskning (Tabors m. fl. 

2001) avdekket at det er en sammenheng mellom språklige ferdigheter hos barn i 
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førskolealder og deres senere leseprestasjoner i skolen. I tillegg viser disse 

forskningsresultatene, at en god barnehage, det vi si en barnehage som tilbyr barna et adekvat 

språkstimulerende miljø, kan kompensere for de barna som ikke får tilstrekkelige språklige 

erfaringer i hjemmet. Det kan derfor hevdes at det er viktig å fokusere på tidlig innsats og 

forebygging. I Norge tilbringer i dag de aller fleste små barn under skolepliktig alder 

hverdagen sin i en barnehage. Det er derfor svært interessant å undersøke hvilke 

forutsetninger barnehagene har for å skape et språkstimulerende miljø, som forbereder barna 

til å møte den formelle leseopplæringen i skolen. Denne avhandlingen søker derfor å svare på 

følgende problemstilling:  

 

”Hvilke språklige ferdigheter i førskolealder gir barna grunnlag for å bli gode lesere, og 

hvilke forutsetninger har barnehagene for å skape et adekvat språkstimulerende miljø?” 

 

Det må samtidig nevnes at selv om det i denne avhandlingen fokuseres på språk i barnehagen 

som forløper til lesing i skolen, ikke betyr det samme som at barnehagens oppgave 

utelukkende blir sett på som det å forberede barna til skolestart. Jeg mener at barnehagen har 

en egenverdi, og at det er viktig at hverdagen i barnehagen er meningsfylte for barna der og 

da. Men samtidig er det slik at erfaringene barna har fått i barnehagen bringer de med seg 

over i skolen, og derfor peker også barnehageaktivitetene fremover (Sandvik og Spurkland 

2009).  
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1.1 Tilnærming til problemstillingen 

 

Avhandlingen består av en redegjøring og drøfting av relevante temaer over seks kapitler, 

som søker å gi svar på problemstillingen. Den bygger på en litteratusstudie, og denne metoden 

samt litteraturbruk beskrives i kapittel 2. Videre i dette kapittelet blir det også en vurdering av 

utvalgte forskningsprosjekter, og drøfting av utfordringer relatert til utarbeiding og bruk av 

forskningsresultatene.  

Kapittel 3 presenterer en teoretisk referanseramme, og her beskrives et sosiokulturelt syn på 

læring, et syn som ligger til grunn for denne teksten. Videre blir det en redegjøring for, og 

drøfting av, begrepene språk, språkutvikling, og hva som kreves av språklige ferdigheter for å 

kunne utvikle leseferdigheter. 

For å svare på problemstillingens første del; ”Hvilke språklige ferdigheter i førskolealder gir 

barna grunnlag for å bli gode lese”, vil kapittel 4 gjennomgå ulike forskningsresultater som 

har vurdert denne sammenhengen. Det blir også en gjennomgang av tiltak for å fremme 

språklige ferdigheter som gir et grunnlag for å lære å lese. 

Problemstillingens andre del: ”og hvilke forutsetninger har barnehagen for å skape et adekvat 

språkstimulerende miljø”, svares det på i kapittel 5. Det er mange faktorer som kan trekkes 

inn her, men denne avhandlingen begrenser seg til å undersøke forutsetninger med 

utgangspunkt i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver 

(Kunnskapsdepartementet 2006), samt bruk av TRAS – observasjoner (Espenakk m. fl 2003). 

Kapittel 2.3 gir en nærmere drøfting av dette utvalget. 

Avslutningsvis vil kapittel 6 oppsummere og drøfte avhandlingens hovedfunn. 
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2 Litteratursøk og metodiske 

betraktninger 

 

Denne avhandlingen bygger på en litteraturstudie. Forsberg og Wengstrӧm (2003) beskriver 

en litteratusstudie som systematisk leting, kritisk granskning og sammenstilling av litteratur 

innenfor et valgt emne eller problemområde, og den bør basere seg på aktuell forskning. Det 

er litteraturen som utgjør informasjonskilden, og rapporterte data bygger på viteskapelige 

artikler eller rapporter. Vitenskap kan defineres både som en tilnærming og en arbeidsmåte. 

Den vitenskapelige tilnærmingen kjennetegnes av objektivitet, systematikk og kritisk 

tenkning. Det finnes ingen regler for hvor mange studier som skal inngå i en litteraturstudie. 

Det beste er å finne og inkludere all relevant forskning innenfor et område, men av praktiske 

og økonomiske årsaker er dette ofte ikke mulig (Forsberg og Wengstrӧm 2003). Dette gjelder 

også for denne avhandlingen, og derfor blir det videre en presentasjon av utvalgt litteratur og 

forskning som ligger til grunn for å svare på problemstillingen. 

 

 

2.1 Litteratursøk  

 

Avhandlingen består innledningsvis av en teoretisk fremstilling av begrepene språk, 

språkutvikling og lesing, og videre en drøfting av sammenhengen mellom ulike 

språkferdigheter og lesing. Det finnes et betydelig antall kilder som presenterer disse nevnte 

begrepene, og derfor har det vært nødvendig med en kritisk holdning til kildene, fordi verdien 

av denne studien står og faller på kildevalget.  

Jeg har i arbeidet med litteratursøk arbeidet etter prinsippene til Forsberg og Wengstrӧm 

(2003), og derfor systematisk og kritisk valgt ut hvilke kilder som skulle danne grunnlaget for 

den teoretiske referanserammen i avhandlingen. I hovedsak er utvalget basert på bruk av 

Universitetsbiblioteket og søk på internett i nasjonale og internasjonale databaser som har 

tilknytning til pedagogiske og psykologiske tidsskrifter. Informasjon fra anerkjente databaser 

som inneholder kvalitetssikrede artikler, samt kilder som blant annet er anbefalt ved 
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masterstudier ved Universitetet i Oslo, vurderes å være tilstrekkelige for å sikre at litteraturen 

er av god kvalitet.  

Gjennom systematisk å søke på begrepene språk, språkutvikling, lesing og leseutvikling, har 

jeg funnet frem til litteraturen som jeg anser som den mest relevante, for å kunne utarbeide en 

teoretisk referanseramme. Modellen og teorien som presenteres i kapittel 3, er i hovedsak 

basert på anerkjente primærkilder innenfor språk og lesing, både utenlandske og norske 

forfattere, slik som B. Hagtvet, F. Vellutino og P. B. Gough. Teoriene kan vi se som resultat 

av omfattende vitenskapelig forskning, som i størst mulig grad bør være basert på blant annet 

objektivitet, systematikk og kritisk tenkning, gjennom bruk av ulike metoder (Forsberg og 

Wengstrӧm 2003). Vi kan derfor anta at disse teoriene uttrykker den kunnskapen vi har i dag, 

som er relatert til begrepene det redegjøres for. Det må samtidig nevnes at vitenskapelige 

teorier ikke nødvendigvis kan karakterisere fenomen i all dets kompleksitet, blant annet fordi 

det ofte er vanskelig å unngå en seleksjon av parametere som inkluderes (Kvernbekk 2005).    

 

 

2.2 Utvalg av forskningsprosjekter 

 

For å kunne svare på problemstillingens første del ”Hvilke språklige ferdigheter i 

førskolealder gir barna grunnlag for å bli gode lese”, har jeg søkt etter relevant forskning 

som har sett på sammenheng mellom språk hos barna i førskolealder og deres leseferdigheter i 

skolen.  

Internasjonalt er det gjennomført en rekke undersøkelser som vurderer sammenhengen 

mellom språkferdigheter i førskolealder og senere leseferdigheter i skolen. Men som Forsberg 

og Wengstrӧm (2003) påpeker, er det ofte ikke mulig å inkludere all relevant forskning, noe 

som også gjelder for denne avhandlingen blant annet på grunn av plassbegrensninger i 

teksten. Jeg har derfor valgt å undersøke nærmere resultatene fra tre forskjellige studier, av 

nyere dato, fordi jeg ønsker å legge aktuell forskning til grunn for konklusjoner i 

avhandlingen.  

Jeg har valgt ut en longitudinell studie (Tabors m. fl 2001), fordi jeg synes det er interessant å 

se i hvilken grad vi kan se sammenhenger mellom språk og leseferdigheter hos barna over 
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flere år i skoleløpet. Resultatene fra studien baserer seg på et lite utvalg barn, og derfor synes 

jeg det er nødvendig å se på flere studier som har utgangspunkt i det samme problemområdet. 

En metaanalyse fra USA utarbeidet av The National Early Literacy Panel (NELP 2008), 

heretter forkortet til NELP, som sammenfatter resultatene fra en rekke mindre undersøkelser, 

ble valgt ut, fordi vi kan anta at grunnlaget for å trekke slutninger om en problemstilling er 

bedre her, enn ved bare å se på en enkelt undersøkelse. Dette kan hevdes fordi innenfor 

pedagogisk forskning vil resultatet av empiriske undersøkelser i større eller mindre grad være 

påvirket av usikkerhet. Målemetoder, utvalgsprosedyrer og forskningsdesign kan alle være 

kilder til usikkerhet. En metaanalyse kan konkludere på bakgrunn av resultatene fra flere 

enkeltstudier, og kan kort fortalt sies å oppsummere hovedtendensene innenfor 

forskningsfeltet. En syntesedannende undersøkelse, slik som den utarbeidet av (NELP 2008), 

kan først og fremst bidra til å styrke slutningens ytre validitet, det vil si i hvilken grad vi kan 

generalisere resultatene til og over de relevante individene, situasjonene og tidene som 

forskningsproblemet impliserer (Christophersen 2002). I sammenhengen her, er det jo veldig 

sentralt at vi kan generalisere resultatene til bruk i vårt eget arbeid i barnehagene i Norge, og 

slik er jo dette et argument for å legge resultatene fra en metaanalyse til grunn for å svare på 

problemstillingen.  

I Norge er det gjennomført lite forskningsarbeid relatert til spørsmålet om sammenheng 

mellom språkferdigheter i førskolealder og senere leseferdigheter i skolen. Jeg velger 

avslutningsvis å se nærmere på Lervåg og Aukrust (2009) sin studie, som vurderer hvilken 

rolle barnas avkodingsferdigheter og vokabular har som longitudinelle predikatorer for 

elevene sin forståelse av det som de leser. Denne studien bygger ikke på mål for barnas 

språkferdigheter målt i førskolealder, men språkmålene er utarbeidet helt i begynnelsen av 

barnas skoleløp. Jeg vurderer derfor at språkferdighetene barna har ved måletidspunktet ikke 

nødvendigvis trenger å avvike vesentlig fra det de hadde når de sluttet i barnehagen. Derfor 

vil jeg hevde at resultatene fra undersøkelsen kan gi oss en indikasjon på hvilke språklige 

faktorer vi bør stimulere hos barna i førskolealder, for å kunne gi dem et best mulig 

utgangspunkt for å lese og lære i skolen.  

I hovedsak er forskningsresultater her basert på amerikanske studier, og det er derfor 

nødvendig å reflektere litt rundt i hvilken grad utenlandsk forskning er relevant for norske 

forhold. I tillegg er forskning relatert til pedagogiske problemstillinger ofte preget av at det er 

et stort antall variabler som kan ha betydning for resultatet. I den forbindelse er det behov for 
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en kort diskusjon av utfordringer i forskningsarbeidet, fordi disse må vi ta hensyn til når vi 

vurderer å bruke forskningsresultater som utgangspunkt for å planlegge slik som pedagogiske 

tiltak i vårt eget arbeid. 

 

 

2.2.1 Kan vi overføre resultatene fra utenlandsk forskning til norske 

forhold? 

 

Home – school – study (2003) og NELP sin metaanalyse (2008) som det henvises til senere i 

kapittel 4.1 og 4.2, er basert på engelskspråklige barn i USA. I denne forbindelse er det 

nødvendig å reflektere rundt relevansen av resultatene fra disse studiene som grunnlag for 

pedagogisk arbeid i Norge. Begrunnelsen for dette ligger blant annet i at barna i USA bruker 

et annet språk enn det vi gjør, og det er andre utdanningssystemer enn det er her, med andre 

strukturer, verdier og prioriteringer. 

 Språklige faktorer som samsvar mellom fonem – grafem korrespondanse, altså mellom lyd 

og skrift i språket, er vurdert å samsvare i ulik grad i det engelske og det norske språket. Det 

norske språket har en relativt konsistent ortografi, i betydningen at det er et mer konsekvent 

forhold mellom fonem og grafem, enn det engelske språket som har en mer inkonsistent 

ortografi (Seymour 2005).  Hvilken betydning har så dette for hvordan de engelskspråklige 

barna utvikler leseferdigheter sammenlignet med de norske? Studier viser at det er lettere å 

lære å lese for barn som har et språk med høy samvariasjon mellom grafem og fonem. Dette 

viste seg blant annet ved at tyske barn leste nonord mer nøyaktig og raskere enn en 

sammenligningsgruppe med engelskspråklige barn. Disse funnene ble også gjort blant 

svenske barn som ble sammenlignet med engelskspråklige barn, og vi kan derfor kanskje anta 

at det samme gjelder for norske barn (Melby - Lervåg 2008).  Det kan derfor kanskje være at 

de norske barna ikke opplever like mye strev relatert til avkodingen i begynneropplæringen, 

slik som kan være tilfelle for de engelskspråklige barna. I praksis kan dette da kanskje vise 

seg ved at det de engelskspråklige barna bruker lenger til på å utvikle automatiserte 

avkodingsferdigheter enn det de norske leserne gjør.  

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), har i løpet av det siste tiåret 

utarbeidet rapporter om barnehagevirksomheten i de ulike landene. Den andre rapporten, 
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Starting Strong II, peker på at det finnes ulike former for barnehagepedagogikk, som kan 

plasseres mellom to ytterpunkter innenfor barnehagepedagogikken: den skoleforberedende og 

den sosialpedagogiske (OECD 2006).  

Den skoleforberedende tradisjonen er mest opptatt av å gi barna gode forutsetninger for 

senere å lykkes i skoleløpet. Et resultat av dette er derfor at det blir arbeidet mer med klare 

ferdighetsmål innenfor matematikk, talespråk og skriftspråk, fremfor lek og 

hverdagsaktiviteter i barnehagen. Ferdighetsmålene vurderes jevnlig, slik at det blir klart i 

hvilken grad barna har nådd målene sine. Barnet blir i denne sammenhengen sett på som en 

fremtidig investering for samfunnet, som skal formes etter samfunnets behov (Rӧthle 2007). 

Den sosialpedagogiske tradisjonen tar utgangspunkt i hele barnet, i betydningen et barn med 

kropp, intellekt, følelser, historie og sosial identitet. Dette grunnsynet forstår læring, 

oppdragelse og omsorg som uatskillelige komponenter i det daglige arbeidet, hvor vide 

læringsmål skal nås gjennom vekt på læring i samspill, lek og pedagogens støtte i det rette 

øyeblikket. Mange norske førskolelærer vil nok kunne kjenne seg igjen i beskrivelsen av den 

sosialpedagogiske tradisjonen, som også blir omtalt som den nordiske barnehagetradisjonen 

(Rӧthle 2007). 

Den skoleforberedende tradisjonen finnes i mange nasjoner; mest omtalt av disse er 

Frankrike, Storbritannia og USA. I Starting Strong II stilles også spørsmål om 

barnehagepedagogikken holder på å bli skolifisert. Det pekes på at den skoleforberedende 

modellen kan friste undervisningsministere med en lovnad om at barna blir bedre rustet til 

kravene i skolen, og at de derfor vil oppnå bedre resultater der. Funnene her peker på at 

såkalte effektive modeller også inneholder innslag av det som vi til vanlig forbinder med 

undervisning (Rӧthle 2007). Derfor vil jeg anta at resultatene fra enkelte av modellene som 

viser effekt, kanskje ikke vil være aktuelle i praksis i barnehager i Norge, eller nødvendigvis 

garantere samme effekt. Dette med tanke på at vi her arbeider mer etter den sosialpedagogiske 

tradisjonen, og ikke har tradisjon for slik som klare læringsmål i for eksempel 

bokstavkunnskap for barna i førskolealder.  
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2.2.2 Utfordringer i forskningsarbeidet  

 

Det hevdes at studier av barnehageeffekt på senere skolefaglig læring kan være preget av 

ulike metodiske utfordringer. De fleste studiene er basert på korrelasjoner, noe som kan gi 

undersøkelsen flere problemer. Et problem kan for eksempel være at barn som går i 

barnehager som blir vurdert å gi god kvalitet på sitt tilbud, kanskje også kjennetegnes av 

andre faktorer som kan forklare senere gode skoleprestasjoner. Kanskje kan det være slik at 

foreldre med høy utdanning bevisst velger en slik barnehage for sine barn, og at 

sammenhengen mellom barnas tilbud i barnehagen og senere skoleprestasjoner skyldes 

foreldrenes utdanningsbakgrunn?   

Et annet problem ved studier som konkluderer med effekt, kan hevdes å være at utvalget som 

er rekruttert er barn fra ressurssvake miljøer. Kanskje ikke sammenhengene som ble avdekket 

i disse studiene ville blitt de samme dersom barna ble rekruttert fra et hjemmemiljø som ga 

barna gode utviklingsmiljøer? I tillegg kan det også være en utfordring å identifisere gode 

kvalitetsindikatorer. Det kan jo tenkes at det kan være en risiko for at vi konkluderer med at 

det er visse indikatorer som korrelerer høyt med senere skoleresultater, slik som godt samspill 

med voksne, men at det kanskje er andre faktorer en de som er målt som kanskje har større 

betydning for læringsutbytte til barna. Kanskje det er et spesielt godt skoletilbud som 

forklarer læringsutbytte, eller at det er mulig de barna som allerede har mottatt et godt 

barnehagetilbud også møter et godt skoletilbud (Aukrust og Rydland 2009). 

Resultatene fra den longitudinelle studien (Tabors m. fl 2001) baserer seg på korrelasjoner 

som beskriver i hvilken grad hendelser oppstår samtidig, og disse blir kalkulert på en skala fra 

-1 til 1. Det er svært få sammenhenger som er så perfekte at de viser en korrelasjon på 1.0, og 

samtidig er det sjelden at resultatene viser 0, det vil si at det ikke er noen sammenheng 

overhode. Men selv en sterk korrelasjon er ikke perfekt, så vi vil møte mange individuelle 

unntak fra det generelle mønsteret (Snow m.fl. 2007).  

I en longitudinell studie av relasjonen mellom verbalt kortidsminne, fonologisk bevissthet og 

leseferdigheter gjennomført av Melby - Lervåg (2008), ble verbalt kortidsminne og 

fonologisk bevissthet målt en gang før den formelle leseopplæringen startet. Deretter ble 

resultatene korrelert med lesing målt på et senere tidspunkt. Informasjonen som genereres fra 

et slikt design kan gi oss kunnskap om forløpere til lesing, men på grunn av det såkalte tredje 
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variabel problemet, kan vi ikke trekke klare årsakskonklusjoner fra slike design. Men til en 

viss grad kan statistisk kontroll kompensere for mangel på designkontroll, og gjøre 

longitudinelle studier brukbare i forhold til å kunne generere og forbedre hypoteser om 

sannsynligheten for ulike årsakseffektrelasjoner. Statistisk kontroll kan bidra til å dele opp 

innflytelse fra relevante tredje variabler som intelligens og sosioøkonomisk status. 

 

 

2.3 Analyse av forutsetninger for å skape et 

språkstimulerende miljø i norske barnehager i dag, 

og hva vi vet om dette i praksis 

 

For å svare på problemstillingens andre del ”og hvilke forutsetninger har barnehagene for 

å skape et språkstimulerende miljø som fremmer språkutviklingen?”, kan vi finne flere ulike 

kilder som kan bidra i arbeidet med å kaste lys over denne.  Vi kan blant annet hente 

informasjon ved å observere språkarbeidet i barnehagene i praksis, eller vurdere innholdet i 

førskolelærerutdanningen for å analysere hvilke bakgrunnskunnskaper førskolelæreren kan 

forventes å ha. En empirisk undersøkelse vurderte jeg til å være for omfattende innenfor 

tidsrammen for denne avhandlingen. Jeg valgte bort analyse av førskolelærerutdanningen 

også, fordi innholdet i denne ikke gir noen garanti for at førskolelæreren følger opp teorien i 

praksis.   

Jeg har valgt å vurdere innholdet i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, fordi 

denne skal gi samtlige styrere, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende 

ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Jeg vil i 

denne forbindelse se spesielt på kapittel 3.1 ”Kommunikasjon, språk og tekst”, og vurdere i 

hvilken grad innholdet i dette kapittelet er med på å understøtte forutsetningene for å skape et 

adekvat språkstimulerende miljø i barnehagene (Kunnskapsdepartementet, 2006). 

I rammeplanen blir det også hevdet at dokumentasjon kan brukes som middel for å kunne få 

vite noe om barnas læring og personalets arbeid. I forbindelse med ønske om å reflektere 

rundt barnas språkutvikling og barnehagens språkstimulerende miljø, bruker mer enn 

halvparten av barnehagene TRAS – observasjoner, forkortelse for Tidlig Registrering Av 
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Språkutvikling, i dette arbeidet (Winsvold og Gulbrandsen 2009). Jeg velger derfor å se 

nærmere på innholdet i TRAS – observasjonsskjemaet, og vil vurdere i hvilken grad de ulike 

områdene av barnas språk som vurderes er adekvate, sett i sammenheng med hvilke språklige 

ferdigheter som danner grunnlaget for barnas formelle leseopplæring i skolen.  

Avslutningsvis vil jeg se nærmere på hvordan forutsetningene kommer til uttrykk i praksis. 

Det er ikke gjennomført mange undersøkelser som belyser det språkstimulerende miljøet i 

praksis. Jeg velger å vurdere innholdet i rapporten til Winsvold og Gulbrandsen (2009), fordi 

denne er utarbeidet på bakgrunn av Kunnskapsdepartementets ønske om oppdatert kunnskap 

om kvalitetsarbeid i barnehagen. I tillegg vurderer jeg en undersøkelse gjennomført av Jorun 

Høier (2010), fordi denne har sett nærmere på utvalgte barnehagers språkarbeid i praksis. 
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3 Teoretisk referanseramme 

 

Dette kapittelet vil gjøre rede for ulike teorier knyttet til sentrale begreper i denne 

avhandlingen. Avhandlingen legger et sosiokulturelt syn på læring til grunn for 

fremstillingen, fordi jeg ser på læring som sosialt betinget. I praksis betyr dette at barn for 

eksempel utvikler språk og leseferdigheter i samspill med andre. Kapittelet vil derfor 

innledningsvis redegjøre for noen sentrale aspekter ved denne tilnærmingen til læring: den 

nærmeste utviklingssonen og stillaset. 

Videre i kapittelet gis en redegjørelse og begrepsavklaring av språk, språkutvikling, og hva vi 

kan legge i begrepet å lese. Deretter blir det en gjennomgang av teori som beskriver hvilke 

ulike språklige ferdigheter som danner grunnlaget for barna sine muligheter til å kunne lese. 

Avslutningsvis følger en oppsummering av den teoretiske referanserammen med en diskusjon 

av sammenhengen mellom språk og lesing. 

 

 

3.1 Et sosiokulturelt perspektiv på læring og 

utvikling 

 

Begrepet sosiokulturell refererer til et spesifikt teoretisk perspektiv, og til en familie av 

teoretiske perspektiver. Disse deler noen felles metateoretiske antagelser relatert til sinnets 

natur, verden og relasjoner mellom disse to. I den tidligere, mer spesifikke forstand, refererer 

sosiokulturell teori til ideene utledet fra den originale bidragsyteren Lev Vygotsky, fra tidlig 

på 1900- tallet (Gavelek og Bresnahan 2009). 

Et sentralt grunnprinsipp i sosiokulturelle teorier er antagelsen om at vi utvikler oss i 

interaksjon med andre i kulturelle kontekster. I praksis betyr dette at verden rundt oss blir 

tolket for oss i felles menneskelige aktiviteter innenfor ulike sosiale, kulturelle, historiske og 

fysiske rammer. Dette betyr at vi utvikler vår kunnskap gjennom blant annet å delta i ulike 

aktiviteter sammen med andre, det vil si at læring sees som en sosial prosess. I motsetning til 

dette teorisynet, ser for eksempel det piagetanske perspektivet, utviklingen vår som et resultat 
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av vår egen aktivitet i forhold til omverdenen. Det vil si at det er barnets egen aktivitet som 

fører til at det oppdager og utvikler nye former for forståelse (Sӓljӧ 2001).  

Vygotsky, bidragsyteren til den sosiokulturelle teorien, hevdet at utviklingen hos et barn viser 

seg to ganger; først på et sosialt nivå og siden på et individuelt nivå. Nærmere forklart først 

mellom mennesker, interpsykologisk, og så i barnet, intrapsykologisk. Vygotsky hevdet 

videre at vi må forstå barns kompetanse ut i fra to synsvinkler; som en konsekvens av 

kognitive prosesser som alt har funnet sted, og i tillegg må vi være oppmerksomme på det 

potensielle utviklingsnivået. Det siste betegner et nivå som er innen rekkevidde for barnet, og 

som det kan nå i samarbeid med mer kompetente andre 

Anerkjennelsen av interaksjonen med mer kunnskapsrike andre som betydning for individets 

læring og utvikling, førte til utvikling av teorien om ”zone of proximal development”, som vi 

oversetter med den nærmeste utviklingssone, og denne forklares som: ”(…) the distance 

between the actual developmental level as determined by independent problem solving and 

the level of potential development as determined through problem solving under adult 

guidance or in collaboration with more capable peers” (Vygotsky 1978:86). 

Vygotsky angir altså distansen mellom det en person kan prestere på egen hånd, og det som 

kan presteres sammen med andre mer erfarne, som den nærmeste utviklingssonen. Dette betyr 

at barnet ikke bare er avhengig av sin medfødte kapasitet, men det har også evne til å 

nyttiggjøre seg av erfaringer fra samhandling og kommunikasjon med andre (Gavelek og 

Bresnahan 2009). Læringen oppstår ved at den voksne gir hint og antydninger, fremfor 

direkte eksplisitt undervisning. Denne metoden, som er inspirert av Vygotskys teori om 

kognitiv utvikling, kalles ofte ”scaffolding” på engelsk og blir på norsk omtalt som stillas. I 

den stillaspregede undervisningen opptrer den voksne som en midlertidig støtte innenfor det 

som er mulig for barnet å oppnå ved hjelp av en annen. Støtten gis midlertidig frem til barnet 

har internalisert kunnskapen, og i praksis trekker den voksne seg tilbake for eksempel når 

barnet kan fortelle en historie på egenhånd, som det tidligere trengte støtte til for å kunne 

fullføre (Bråten og Thurmann – Moe 1996).   

Med det sosiokulturelle læringsperspektivet til grunn kan vi derfor hevde at det i barnehagen 

er av stor betydning at de voksne har kunnskap relatert til hvordan de kan støtte barna sin 

språkutvikling. I dette arbeidet er de ansatte avhengige av å ha kunnskap om språk og 

språkutvikling, både for å vurdere det språkstimulerende miljøet i barnehagen, og for 
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planlegging av hvordan de kan videreutvikle dette. I tillegg er det viktig å vite hva som er 

aldersadekvate språklige ferdigheter når de skal vurdere barnas språk og språkutvikling, det 

vil si i kartleggingsarbeidet (Sandvik og Spurkland 2009).  Teksten vil derfor videre redegjøre 

for teorier relatert til språk og språkutvikling, samt vise til hvilke språklige ferdigheter som er 

av betydning for at barna skal kunne lære å lese.   

 

 

3.2 Språk og språkutvikling 

 

Når vi tilegner oss et språk krever dette at vi kan lytte og forstå hva andre sier, samt at vi kan 

bruke ord og setninger til å formidle et budskap til andre. Språket danner videre grunnlaget 

for at vi kan lære og videreutvikle oss, fordi undervisning og læring er aktiviteter som ofte 

foregår gjennom språk (Browne 2009). 

Ulike teorier har forsøkt å forklare hvordan vi tilegner oss språket, og de har vektlagt 

betydningen av biologiske og miljømessige faktorer i ulik grad. Lingvisten N. Chomsky 

representerer det nativistiske perspektivet, som hevder at språkutviklingen baserer seg på 

medfødte menneskelige kapasiteter (Chomsky 1965; 1975). Den kognitive tilnærmingen 

legger vekt på at vi erverver språket som en følge av modning og utvikling av kognitiv 

kompetanse. Mens Chomsky legger vekt på medfødt språkmekanisme, ser altså tilhengere av 

den kognitive tilnærmingen kognitiv kompetanse som nødvendig og grunnleggende for vår 

språkutvikling (Karmiloff og Karmiloff – Smith 2001). De siste tiårene har det vært en 

økende forståelse for at det sosiale samspillet har en avgjørende betydning for 

språkutviklingen, og at barna er aktive deltagere i prosessen, en tilnærming som ligger til 

grunn for denne avhandlingen (Otto 2010). 
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3.2.1 Hva er et språk? 

 

Jeg velger å ta utgangspunkt i Bloom og Lahey (1978) sin språkmodell for å vise til hva vi 

kan forstå at et språk er. Dette blant annet fordi denne modellen er mye brukt i Norge som 

utgangspunkt i teoretisk fremstilling av språkutviklingen (Rygvold 2008). 

Bloom og Lahey (1978: 4) hevder at det å definere hva språk er, avhenger av i hvilken 

kontekst man stiller spørsmålet. I sammenhengen her er det interessant å prøve å forstå 

hvordan barn utvikler språk, og derfor velger jeg å legge deres definisjon til grunn for hva et 

språk er: ”A language is a code whereby ideas about the world are represented through a 

conventional system of arbitrary signals for communication”. 

Å definere språket som en kode betyr i denne sammenhengen at språket er et middel for å 

representere en ting med noe annet. Det er kunnskap som individer har om objekter, hendelser 

og relasjoner i verden som er kodet ved bruk av språket.  Måten språklydene kombineres for å 

lage ord, og ord kombineres for å lage setninger, er bestemt av et system av regler. Dette 

systemet baserer seg i hovedsak på vilkårlig grunnlag, det vil si utviklingen er bygget på 

sosiale forhold fremfor logisk eller empirisk bakgrunn. Hensikten vår med å bruke språket 

kan være mange, men for det meste involverer språkbruk interaksjon med andre individer, det 

vil si i kommunikasjon, for blant annet å kunne gi og ta imot informasjon. Med bakgrunn i 

beskrivelsene av definisjonen, identifiserer Bloom og Lahey (1978) tre hovedkomponenter i 

språket: Innhold, form og bruk.    

 

Fig 1: Sammenheng mellom tre ulike dimensjoner i språket (Bloom & Lahey 1978: 22). 

Form

BrukInnhold
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Språket består av innhold, som også kan betegnes som språkets mening eller semantikk. Det 

vil si hva ord, setninger og tekster betyr eller hva ord viser til i den reelle verden.  

Språkets form betyr i praksis regler for hvordan en bygger opp språket og disse deles inn i 

termene fonologi, morfologi og syntaks. Fonologi omhandler språklydenes funksjon i språket 

og regler for hvordan språklydene skal brukes. Fonemet er den minste betydningsskillende 

enheten i lydsystemet, og derfor, hvis vi erstatter det første fonemet i ordet ”bil” med /m/, 

endres ordet mening til ordet ”mil”. Morfologi kan beskrives som læren om hvordan ord lages 

og bøyes, og morfemet er den minste meningsbærende enheten i språket. Ordet ballen for 

eksempel, består av rotmorfemet ball og bøyningsmorfemet en. Avledningsmorfem slik som 

u, viser at morfemene utgjør språkets minste meningsbærende enhet når vi setter u foran venn, 

og venn blir til uvenn. Syntaks er læren om reglene om hvordan ord settes sammen til 

meningsbærende setninger, og denne ferdigheten utvikler seg fra å vise seg som to til 

treordsytringer i toårsalderen, slik som ”dokka sove senga” til mer informasjonsrike og 

komplekse setninger i tre – til - femårs alderen, ”Jeg skal legge dokka i senga” (Hagtvet 2004) 

Språket i bruk, også kalt pragmatikk, kan beskrives som læren om hvordan vi skal bruke 

språket i ulike kontekster. Det handler i praksis om hvordan vi skal bruke språket i sosiale 

situasjoner, slik som å bruke passende høflighetsfraser i situasjoner der det er forventet, at vi 

kan delta i en samtale hvor vi har forståelse for turtaking, og videre at vi kan opprettholde og 

avslutte samtalen (Færevaag 2003). ++Pragmatikk i Valvatne og Sandvik 

Dette tredimensjonale synet på språk danner videre grunnlaget for at vi kan beskrive 

utviklingen av språket. En normal språkutvikling vil derfor kjennetegnes av at det er en 

adekvat interaksjon mellom innhold, form og bruk. Oppdelingen her kan vel også gjøre det 

lettere for oss å forstå språket som det komplekse systemet det er, og lette vurderingsarbeidet 

relatert til de barna som trenger ekstra oppfølging i sin språkutvikling (Bloom & Lahey 1978). 

 

 

3.2.2 Språkutviklingen 

 

I dag finnes det empirisk støtte for å hevde at språkutviklingen er et produkt av både arv og 

miljø, og den har en hurtig utvikling i de første leveårene, i et relativt fast mønster. Det kan 
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likevel være problematisk å vurdere en typisk språkutvikling, fordi det ofte er store 

individuelle forskjeller i utviklingen, som følge av slik som forskjeller i arv og oppvekstmiljø. 

Det er likevel noen hovedtrekk som kjennetegner ulike alderstrinn som vi som ønsker å skape 

et språkstimulerende miljø bør kjenne til (Hagtvet 2004).  

Talespråket til barna utvikler seg gradvis, og viser seg som enkeltlyder i tre månedersalderen, 

og senere i elleve månedersalderen, kan mange barn kan sette enkeltlyder sammen til ord. 

Barn erverver meningsfulle ord, det vil si språkets innhold, først når de forstår at et ord referer 

til et objekt, hendelse eller handlig rundt dem. I denne forbindelse blir felles 

oppmerksomhetsfokus mellom barnet og omsorgsgiveren mot et objekt, sett på som en 

aktivitet av betydning for at barnet skal lære å forbinde ord med objekter (Wagner m. fl. 

2003). Fra barna er i 18 til 24 måneders alderen fortsetter barna å utvikle ordforrådet sitt 

betydelig: ord som de erfarer i et naturlig språkmiljø (Tomasello 2003).   

Samtidig som barna utvikler ordforrådet sitt, utvikler de også uttalen og bøyningssystemet, 

det vi kan forstå som språkets form i Bloom & Lahey sin språkmodell. Mange barn uttaler ord 

feil eller forenkler mønstre i uttalen i toårsalderen, mens i fireårsalderen uttales nesten alle ord 

med en enkel fonologisk struktur korrekt. En undersøkelse av 73 fireåringer med normal 

språkutvikling viste at halvparten av barna hadde mer enn 10 prosent feil ved uttalen knyttet 

til mer krevende lyder og lydsammensetninger som ”r”, ”s”, ”kj”, ”skj”, og til enkelte 

konsonantforbindelser. Ut fra dette trekker Hagtvet (2004:74) ”at fireåringer i alminnelighet 

uttaler en rekke ord avvikende i forhold til voksenuttalen, men at avvikene primært skyldes at 

et lite antall lyder og lydsammensetninger utvikles etter fireårsalderen”. Hagtvet (2004) 

nevner videre at små barn også kan ha vansker med å skille mellom lyder som uttales på 

nærliggende artikulasjonssted, slik som for eksempel /g/ og /k/, og /t/ og /d/, men at vi ikke 

kan snakke om forsinket utvikling hvis dette kommer til uttrykk frem til treårsalderen.  

Ved tre – til - femårsalderen utvikler de fleste barn en sterk økning i bruk av bøyningsendelser 

og de fleste barn har i denne alderen ervervet en syntaktisk forståelse som ligner den vi 

voksne har. I en undersøkelse av norske barn i alderen fire til åtte år, studerte man blant annet 

bøyning av verb i fortid. Barna ble vist ulike bilder, og skulle benevne handlinger med totalt 

60 ulike verb. Barna som var fire år klarte å bøye 51 prosent av verbene korrekt, og ved seks 

og åtte år var tallene henholdsvis 72 prosent og 90 prosent. Resultatene viser at det tar flere år 

for barna å utvikle en voksenlik kompetanse når det gjelder verbbøying. Andre ord som 

preposisjoner og konjunksjoner utvikles også relativt raskt i denne tre – til femårsalderen, og 
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resulterer i at barnet kan uttrykke språket i stadig økende syntaktisk kompleksitet, ved bruk av 

innholdsord og funksjonsord i samsvar med språkets grammatiske regler (Hagtvet 2004).  

Samtidig som barna utvikler ferdigheter relatert til språkets innhold og form, lærer de også 

hvordan språket skal brukes i praksis. Den pragmatiske utviklingen frem til toårsalderen 

innebærer utvikling av instrumentelle, interaksjonelle og ekspressive funksjoner. I praksis 

viser disse seg ved at barnet for eksempel kan påvirke mottakeren med sine ytringer, skape et 

forhold til andre eller uttrykke egne følelser eller reaksjoner. Senere bruker barna språket i 

forhandlingssituasjoner, de utvikler dialogferdigheter og blir gode kommunikasjonspartnere 

som kan ta initiativ til, opprettholde og avslutte en dialog (Hagtvet 2004).     

Språkutviklingen handler om å mestre og følge mønstre for hvordan lyder kan settes sammen 

til ord, og ord til setninger. Dette krever av barna som skal lære språket at de er aktive lyttere 

til språket rundt seg, og endrer språket sitt til det stemmer med det mønsteret som mer 

kunnskapsrike andre rundt dem bruker (Valvatne og Sandvik 2007). Teoretikere knyttet til det 

sosiokulturelle perspektivet på læring hevder at barnas språkutvikling oppstår i dialogiske 

tilnærminger, hvor for eksempel ordforrådet gradvis utvikles når barna møter de ulike ordene 

i sosial interaksjon, i forskjellige kontekster slik som for eksempel samtaler. Gjennom 

førstehåndserfaringer, det vil si at barnet selv opplever objektet, og i samtale, som kan 

beskrives som språklig interaksjon mellom to eller flere deltagere med et felles 

oppmerksomhetsfokus, utvikler deltakerne språket, som videre er et grunnlag for å skaffe seg 

kunnskap innenfor ulike områder (Gjems 2009).  

Barna begynner tidlig å utvikle samtaleferdigheter, og alt fra barna er født møter de voksne 

som vil snakke med dem. I denne forbindelse er barn helt avhengig av sensitive voksne som 

etter hvert kan tolke og utvide de uttrykkene som barna kommer med, gi dem tid til å 

respondere samt svare, og på denne måten utvikler barna evne til turtaking som er en 

grunnleggende faktor på vei mot deltagelse i en språklig samtale eller dialog (Gjems 2009). 

Turtaking viser seg i praksis når deltagerne i en dialog vekselvis snakker og lytter; når en 

slutter å snakke, tar den andre over sin tur. Underveis i dialogen er begge partene sin 

oppmerksomhet rettet mot det samme, og gjensidigheten i dialoger resulterer i at begge parter 

påvirker og blir påvirket (Høigård 2006). Når små barn bruker språket i en samtale, er de ofte 

avhengige av støtte fra en voksen for å kunne opprettholde samtalen, utvikle innholdet i den 

og på denne måten utvikle ordforrådet sitt. Barnehagehverdagen er full av samtaler mellom 
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barn og voksne, og mellom barna, og derfor vil jeg hevde at det er viktig at de voksne kan se 

disse som verdifulle aktiviteter i arbeidet med barnas språkutvikling (Gjems 2007).  

I denne avhandlingen er det språk i sammenheng med utvikling av leseferdigheter som er det 

sentrale, og derfor vil teksten videre fokusere spesielt på hva det innebærer å kunne lese.    

 

  

3.3 Hva innebærer det å kunne lese? 

 

Lesing kan betraktes som informasjonsprosessering. I praksis betyr dette at leseren må ha 

evne til å transformere trykte bokstaver til talespråk, eller trykte bokstaver til mening. Enhver 

som har utviklet aldersadekvate leseferdigheter, har ervervet et mentalt 

informasjonsprosesseringssystem som kan utføre den nødvendige transformeringen (Coltheart 

2005).   

Snow og hennes kolleger (2007) påpeker at det i skoleløpet stadig kreves mer av elevene for 

at de skal lykkes med sin læring og utvikling, og mens muntlige språkferdigheter og 

oppmerksomhet er tilstrekkelige faktorer som støtter elevene i deres begynnende 

leseopplæring, kreves det i tillegg blant annet motivasjon og engasjement av de eldre elevene. 

Ut fra dette kan det hevdes at det er mer komplisert å forutsi og støtte læringen og 

leseutviklingen for ungdommer enn det er for de yngste elevene. Det må likevel nevnes at de 

eldre barna er avhengige av gode grunnleggende ferdigheter for å lykkes med lesingen, men 

disse er som vi ser ikke tilstrekkelige for å garantere senere gode leseferdigheter (ibid).  Selv 

om lesing ikke er en naturlig aktivitet som utvikler seg etter hvert som vi modnes, har barna et 

medfødt potensial for å utvikle høyere psykologiske prosesser, slik som forståelse, i 

interaksjon med mer kunnskapsrike andre individer (Gavelek og Bresnahan 2009). 

Gough og Tunmer (1986) presenterer en enkel og mye anvendt modell for lesing: ”The simple 

view of reading”. Denne legger til grunn at lesing er et resultat av en interaksjon mellom to 

faktorer: (1) evne til å avkode ord og (2) språkforståelse, og ferdigheter innenfor begge 

faktorene er nødvendig for at lesing skal finne sted (ibid). Modellen, l = a x f, forteller at 

lesing er et produkt av avkoding og forståelse, det vil si at lesing bare finner sted hvis både 

avkoding og forståelse er større enn null (Cornoldi og Oakhill 1996). Avkoding vil her si 
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ordgjenkjenning, og i praksis betyr dette at en erfaren leser kan utlede en representasjon fra 

skrevet tekst, det vil si lese isolerte ord raskt og nøyaktig. Denne ferdigheten bygger på 

leserens kunnskap om sammenhengen mellom fonem – grafem forbindelsen, det vil si 

relasjonen mellom lyd og tilhørende bokstav. Språkforståelse betyr evne til å hente ut 

meningsbærende informasjon fra et skrevet ord, og så utlede tolkninger om det som leses ut 

fra dette (Gough og Tunmer 1986).  

Modellen, The simple view of reading, har vist seg å ha høy overensstemmelse med empiriske 

data når den ble testet ut på elever i barneskolen, og resultatene viste at forbedrete ferdigheter 

i hver av de to komponentene alene, vil gi økning i leseferdighetene (Gough m. fl. 1996). 

Studier av ungdom med avkodingsvansker, gjennomført av R. Savage (2006), viser imidlertid 

at denne enkle formelen presentert av Hoover og Gough, ikke kunne forklare leseferdighetene 

bare ved fokus på avkoding og språkforståelse. Resultatene viste at det kunne se ut til at 

ungdommene kompenserte for svak avkoding ved å anvende andre lesestrategier utover 

avkoding og språkforståelse, noe som kan indikere at modellen ikke er like anvendbar på 

denne gruppen av lesere (ibid). I dagens kunnskapssamfunn ønsker vi å fokusere på livslang 

læring, et begrep videreutviklet av OECDs utdanningsministere, som omfatter fokus på å 

styrke grunnlaget for læring gjennom hele livet (Kunnskapsdepartementet 2003). Det kan 

derfor hevdes at det kan være behov for å legge en bredere forståelse av lesing til grunn i 

arbeidet med læring og utvikling av leseferdighet hos litt eldre elver, slik som Snow og 

hennes kolleger (2007) viser til innledningsvis i kapittelet, fordi vi ønsker å kunne vurdere 

alle faktorer ved leseprosessen som har betydning for leseren.  

Å utvikle leseferdigheter er en kompleks prosess, og det er viktig at alle som møter barn i 

opplæringsløpet har god kjennskap til de mange ulike komponentene som inngår i denne 

prosessen. Bare på denne måten kan de forstå individuelle forskjeller mellom barna, og 

tilpasse innholdet i skolehverdagen til barn med ulik kompetanse på de forskjellige områdene 

(Bråten 2007). Barnas leseferdigheter utvikles i samarbeid med mer kunnskapsrike voksne, 

som legger til rette for at det barna skal lære er innenfor deres læringsrekkevidde. I møte med 

nye utfordringer foregår en utveksling mellom lærer og elev i et samspill (interpsykologisk), 

og målet er at eleven, kanskje etter flere repetisjoner, kan utføre aktiviteten på egenhånd 

(intrapsykologisk). Denne undervisningsmetoden er i tråd med prinsippet om den nærmeste 

utviklingssone, som ble omtalt tidligere i kapittel 3.1 (Vygotsky 1978; Frost 1999). 
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Denne teksten vil videre avgrense seg til å drøfte ulike språklige faktorer som kilder til 

variasjon i leseferdigheter. Dette fordi disse kan sees som mest interessante i forhold til 

sammenheng mellom betydningen av de språklige erfaringer barna erverver i barnehagealder 

og senere leseferdigheter i skolen, som er tema denne teksten skal fokusere på. 

 

 

3.3.1 Språklige faktorer hos leseren som kilde til variasjon i 

leseferdigheter 

 

I den første leseopplæringen er det ordavkoding som står i fokus. Avkoding dreier seg om å 

kunne identifisere bokstavene som representanter for lyder i talespråket og sette disse sammen 

til ord, som igjen danner setninger som uttrykker en mening. Dette kalles ofte ”den tekniske 

siden ved lesing”. Når barn har skjønt hvordan dette foregår og opplever at de klarer å stave 

seg gjennom ord og setninger, sier vi gjerne at de har ”knekket lesekoden”. 

Avkodingsvansker vil påvirke lesehastighet og flyt, noe som igjen vil påvirke forståelsen. 

Dette fordi dårlige avkodingsferdigheter og dermed lav lesehastighet, kan kreve så mye tid til 

å stave seg gjennom ord at sammenhengen i det som leses forsvinner (Roe 2009).  

Hvilke språklige ferdigheter bygger så ordavkodingen på? Frank R. Vellutino (2003), 

professor i psykologi og medlem av the Rand Reading Study Group, nevner ulike språklige 

ferdigheter som ligger til grunn for utvikling av evner til å avkode ord i en tekst; (1) 

Kunnskap om egenskaper ved trykte bokstaver (2) Alfabetkunnskap (3) Å kunne stave (4) 

Fonologisk bevissthet, (5) Ortografisk bevissthet, og (6) Ordforråd.   

For at vi skal lære å lese må vi i utgangspunktet ha en forståelse av at trykte ord er symboler 

for ordene i talespråket vårt. Barn som tilbringer førskolealderen sin i miljøer som gir dem 

mulighet til å bli kjent med de trykte bokstavene har en fordel fremfor de som mangler denne 

erfaringen når de møter den formelle leseopplæringen i skolen. Hvis barna i tillegg har 

kunnskap om funksjonen til alfabetet, samt erfaringer med å stave, vil disse erfaringene gjøre 

det lettere for barna å lære å avkode ordene. 

Fonologisk bevissthet kan sies å være et delområde av det mer omfattende begrepet språklig 

bevissthet, som også inkluderer bevissthet innenfor områdene morfologi, syntaks, semantikk 
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og pragmatikk (Olaussen 1996). Bevissthet er beskrevet som evne til å flytte vår 

oppmerksomhet fra innholdet i språket til språkets form. Undersøkelser har vist at barn som 

har fonologisk bevissthet, det vil si de kan segmentere ord i lyder, og manipulere lydenhetene 

i ord, har lettere for å lære seg bokstav -lyd forbindelser og fonologisk ordavkoding (Bråten 

1996; Vellutino 2003). Fonologisk bevissthet er ikke en språklig evne som utvikler seg 

naturlig slik andre språkferdigheter gjør, men kan kreve at barna møter tilsiktet undervisning 

og muligheter for å praktisere. Utfordringen ligger i at fonemer ikke naturlig eksisterer i 

talespråket vårt, og at vi er mer innstilt på å være oppmerksom på ordenes mening fremfor 

ordenes lyder (Phillips m. fl. 2008). 

I tillegg er bevissthet om regelmessighetene og mønstrene som kjennetegner det ortografiske 

systemet viktig for utvikling av ordavkodingsferdigheter. Ortografisk bevissthet refererer til 

en persons sensitivitet i forhold til regelmessigheter og stavelser av ord i et ortografisk 

skrivesystem utledet fra et alfabet. Nærmere forklart er det kunnskap om for eksempel 

bokstavkombinasjoner som opptrer i ulike ord (skj i skjære, skjerf), som videre gjør det lettere 

for leserne å erverve funksjonelle avkodingsferdigheter (Vellutino 2003). 

 For å kunne identifisere de ulike ordene, har i tillegg ordforrådet utvilsomt stor betydning for 

om eleven forstår teksten eller ei. Det er grunn til å tro at det er lettere for eleven å lære å 

avkode ord som allerede er en del av hans eller hennes muntlige vokabular, enn ord som 

eleven ikke kjenner fra talen (Vellutino 2003).  

I den senere leseopplæringen er det andre språklige faktoren som kan forklare forskjeller i 

leseferdigheter blant de ulike skolebarna. Muntlig språkkompetanse har stor betydning, noe 

som kanskje ikke er så overraskende, da lesing nettopp handler om å forstå språk.  I praksis 

betyr dette at for å forstå det leste, må elevene ha tilstrekkelig forståelse av hva de enkelte 

ordene i teksten betyr, de må ha tilstrekkelig kunnskap relatert til grammatikk og syntaks, 

samt pragmatiske ferdigheter. Ifølge Vellutino (2003) innebærer dette at elevene har implisitt 

eller eksplisitt kjennskap til grammatikalske enheter i talen, og til hvilken funksjon de ulike 

enhetene har i språket. Pragmatisk bevissthet, det vil si sensitivitet for språkbruk i 

kommunikasjons sammenheng, gjør at elevene lettere blant annet kan følge med i den 

ideutvekslingen som foregår når teksten har form av en dialog, samt at de lettere kan forstå 

hensikten med den beskrevne dialogen (Vellutino 2003).  
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3.4 Stabilitet i språk- og leseferdigheter   

 

Internasjonale studier har funnet høy stabilitet mellom barns språklige ferdigheter i 

førskolealder og deres senere leseferdigheter i skoleløpet. I en longitudinell studie 

gjennomført i USA, fulgte forskerne barna fra de var 3 år til de avsluttet ”high school”. 

Resultatene viser at det er betydelig stabilitet i ferdighetene hos barna mellom 1. klasse og 

senere avsluttende skoleår (Tabors m. fl 2001). Det samme resultatet ble avdekket i en annen 

longitudinell studie gjennomført av Cunningham og Stanovich (1997), og resultatene her viser 

at barna sine leseferdigheter i 1. klasse var en sterk predikator for deres leseferdigheter 10 års 

senere, også etter at det var kontrollert for barna sine kognitive evner. Dickinson og McCabe 

(2001) foreslår at stabiliteten delvis kan forklares ved at barna utvikler kognitive og språklige 

system som gjensidig påvirker hverandre og styrkes etter hvert som systemene i økende grad 

blir bedre organisert over tid. Vansker med å etablere dette systemet i førskolealder kan delvis 

være en årsak til problemer som oppstår senere hos barna. I tillegg kan stabiliteten forklares 

ved at det ikke skjer noen vesentlige positive endringer i miljømessige støttende faktorer, 

hverken i skolen eller i hjemmet, i løpet av barna sin grunnskoleutdanning (Dickinson og 

McCabe 2001). Med bakgrunn i disse resultatene vil jeg hevde at det er av stor betydning at 

de voksne som er sammen med barna i barnehagehverdagen har kunnskap om hva det i 

praksis vil si at barna har aldersadekvate språklige ferdigheter, og hvordan de best kan skape 

et språkstimulerende miljø som fremmer disse språklige ferdighetene. Denne 

bakgrunnskunnskapen hos de voksne, danner et adekvat utgangspunkt for å kunne bidra i 

arbeidet med å sikre at alle barna i barnehagen har språklige ferdigheter ved skolestart som gir 

dem et godt grunnlag for å lære å lese.   

 

 

3.5 Oppsummering av den teoretiske 

referanserammen  

 

Denne avhandlingen legger et sosiokulturelt perspektiv på læring til grunn for fremstilingen, 

fordi jeg ser på læring som sosialt betinget. Et grunnprinsipp i sosiokulturelle teorier, utledet 

fra Vygotsky, er antagelser om at vi utvikler oss i interaksjon med andre i ulike kulturelle 
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kontekster. To begrep er sentrale innenfor dette perspektivet; den nærmeste utviklingssonen 

og stillaset. Det sosiokulturelle perspektivet ligger til grunn når vi ser hvordan barn utvikler 

sine språk- og leseferdigheter; som aktive deltagere i det sosiale samspillet, i interaksjon med 

mer kunnskapsrike andre, med passende støtte underveis, utvikles barnas språk- og 

leseferdigheter. 

Hva kan vi så forstå med et språk? Denne avhandlingen tar utgangspunkt i Bloom og Lahey 

(1978) sin språkmodell, som viser at språket består av tre hovedkomponenter; innhold, form 

og bruk. Innhold kan betegnes som språkets mening eller semantikk, språkets form inkluderer 

fonologi, morfologi og syntaks, og språket i bruk, pragmatikk, beskrives som læren om 

hvordan vi skal bruke språket i ulike kontekster. Språkutviklingen kjennetegnes derfor av en 

adekvat interaksjon mellom utvikling av språkets innhold, form og bruk. 

Gough og Tunmer (1986) sin lesemodell ”The simple view of reading” forklarer at 

leseutviklingen er avhengig av to ulike språklige faktorer; evne til å avkode ord og forståelse 

av språket. Vellutino (2003) hevder i denne sammenheng at det blant annet er semantiske, 

grammatikalske, syntaktiske og pragmatiske språklige ferdigheter som kreves for at barna 

skal utvikle adekvate leseferdigheter. Ut fra dette kan vi se at det er en nær sammenheng 

mellom språk og lesing, fordi lesing krever ferdigheter innenfor alle de tre ulike 

språkområdene som Bloom og Lahey omtaler i sin modell; innhold, form og bruk. Forskning 

viser i tillegg at forbedret forståelse av språket gir bedre leseferdigheter og derfor kan vi vel 

ane at det er viktig å skape gode forutsetninger for et adekvat språkmiljø for barna, slik at de 

får utvikle adekvate språklige ferdigheter som gir et grunnlag for å lære å lese. 

Snow beskriver også språk- og leseutvikling som to ferdigheter som gjensidig påvirker 

hverandres utvikling. Hun forklarer fenomenet ved å vise til Stanovich sin formulering av det 

han kalte Matteus effekt, som refererer til et bibelvers om den rike som blir rikere og den 

fattige som blir fattigere. I skolesammenheng kan en elev som begynner med manglende 

språkkunnskaper, kanskje respondere inadekvat på leseopplæringen. Dersom ikke læreren er 

oppmerksom på dette og tilpasser undervisningen, kan eleven som ikke mestrer 

grunnleggende leseferdigheter etter hvert mislike og unngå leseaktiviteter. Mangelfulle 

leseerfaringer kan videre resulterer i mindre kunnskaper, forståelse og ordforråd. Dette til 

tross for at problemene i utgangspunktet kanskje bare skyldes en liten språkforsinkelse i 

førskolealderen (Snow m.fl. 2007). 
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Vellutino påpeker i tillegg til språkets innhold, form og bruk, at det kreves språklig 

ferdigheter som ikke utvikler seg naturlig, for at barna skal lære å lese.  Dette gjelder slik som 

alfabetkunnskap og fonologisk bevissthet. Relatert til utvikling av fonologisk bevissthet fordi 

utfordringen ligger i at fonemer ikke naturlig eksisterer i talespråket vårt, og at vi er mer 

innstilt på å være oppmerksom på ordenes mening fremfor ordenes lyder. Utvikling av disse 

ferdighetene kan i større eller mindre grad kreve at barna møter tilsiktet undervisning og 

muligheter for å praktisere, for at barna skal utvikle sine leseferdigheter. 

Forskning har videre avdekket høy stabilitet mellom barns språklige ferdigheter i 

førskolealder og deres senere leseferdigheter i skolen (Tabors m. fl. 2001).  Derfor kan vi 

hevde at det er av stor betydning at alle barn i førskolealder møter et adekvat 

språkstimulerende miljø, som støtter deres språkutvikling, som videre vil fremme barnas 

muligheter for å lese og lære i skolen. På denne måten vil vi kanskje kunne forebygge 

eventuelle svake språkferdigheter i førskolealder, svake leseferdigheter og skoleferdigheter i 

skoleløpet, og senere vansker med å fullføre videregående opplæring. Dette bringer teksten 

derfor videre til forskning på sammenhenger mellom språklige ferdigheter i barnehagen og 

senere lesing i skolen. Det interessante i denne sammenheng er å undersøke hvilke spesifikke 

språklige ferdigheter hos barn i førskolealder som har betydning for senere lesing og læring i 

skolen. Denne kunnskapen vil videre kunne danne et utgangspunkt for drøfting av hvilke 

språkstimulerende tiltak som er av særlig betydning i hverdagen i barnehagen. 
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4 Hvilke språklige ferdigheter i 

førskolealder gir grunnlag for å lese?  

 

I den teoretiske referanserammen i kapittel 3 kommer det frem at for å kunne lese og forstå 

det vi leser, er vi avhengige av at vi behersker en rekke ulike språkferdigheter, fordi språket er 

et fundament i lesing.  

I dette kapittelet skal jeg svare på problemstillingens første del som jeg har vist til i punkt 1.1, 

"Hvilke språklige ferdigheter i førskolealder forbereder barna for å lese,” , og derfor vil jeg i 

dette kapittelet omtale ulike forskningsprosjekter som har vurdert hvilke språklige ferdigheter 

i førskolealder som har særlig betydning for barnas senere leseferdigheter, og hvilke 

pedagogiske tiltak som kan understøtte disse språkferdighetene. Denne kunnskapen vil videre 

være utgangspunktet for drøftingen i kapittel 5, hvor innholdet i hovedsak blir en diskusjon 

relatert til om Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, samt bruk av TRAS 

observasjoner, gir adekvate forutsetninger for å skape et språkstimulerende miljø i 

barnehagene. Kapittel 5 vil også se nærmere på hva vi vet om hvordan forutsetningene 

kommer til uttrykk i praksis, i barnehagene i Norge i dag.   

 For å kaste lys over hovedinnholdet i dette kapittelet, sammenhenger mellom barns språk i 

førskolealder og senere leseferdigheter, velger jeg ut tre typer av studier, som er omtalt 

tidligere i kapittel 2.2. I kapittel 4.1 blir det derfor en gjennomgang av den longitudinelle 

studien fra USA, gjennomført av Tabors m. fl (2001) med tittelen Home – school study of 

Language and Literacy, som følger en rekke barn fra 3års – alderen til de er ferdige med 

videregående opplæring. I dette kapittelet er det resultater målt når elevene gikk i 4. og 7. 

klasse som blir diskutert. I Kapittel 4.2 vurderer jeg NELP (2008) sin metaanalyse, det vil si 

et samlet resultat fra 299 kortere longitudinelle undersøkelser, og resultater fra en norsk 

undersøkelse gjennomført av Lervåg og Aukrust (2009) vurderes i kapittel 4.3.  I kapittel 4.4 

blir det en drøfting av forskningsresultatene. Avslutningsvis i kapittel 4.5 blir det en 

gjennomgang av hva vi kan forstå med et språkstimulerende miljø i barnehagen, samt drøfting 

av adekvate pedagogiske tiltak som kan fremme barna sine språklige ferdigheter.   
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4.1 Home - School Study of Language and Literacy   

Development 

 

Home - School Study of Language and Literacy Development (Tabors m. fl. 2001), er en 

amerikansk longitudinell studie som ble påbegynt i 1987, og ved avslutningen av studiet i 

2003 hadde forskergruppen fortsatt kontakt med 47 av deltagerne, som nå var i slutten av 

ungdomsalderen.  

Hovedmålet med studiet var i utgangspunktet å identifisere hvilke erfaringer som førte til 

utvikling av akademiske muntlige ferdigheter i løpet av førskolealderen, det vil si muntlige 

språkferdigheter som strekker seg utover hverdagsspråket i en her – og – nå kontekst (Snow 

m. fl. 2007). Dette fordi tidligere undersøkelser av skolebarn, hadde avdekket resultater som 

tydet på at barna som var gode lesere skilte seg fra de mindre gode, ved at de hadde bedre 

ferdigheter innenfor dette aspektet ved det muntlige språket, det vil si at barna kan fortelle en 

sammenhengende historie, argumentere og definere hva ulike ord er (Dickinson & Snow 

1987; Snow 1990). Dette er språkferdigheter som ofte blir omtalt som akademiske språklige 

ferdigheter, det vil si språklige ferdigheter utover her – og – nå - kontekst. Disse ferdighetene 

korrelerer så videre med adekvate leseferdigheter senere i skoleløpet. Resultatene er kanskje 

ikke så overraskende da tekstene som skoleelevene må forstå nettopp er komplekse, med 

språklige karakteristikker slik som argumenter og definisjoner. Forskerne mener i denne 

forbindelse at de har funnet at det alt i førskolealder er forskjell på de ulike barna sine 

akademiske språklige ferdigheter, og deres undersøkelser foreslår at dette kan relateres til at 

barna kommer fra ulike sosiale klasser i samfunnet (Snow m. fl. 2007). Undersøkelsen viser 

at barn fra middelklassehjem i større grad enn barn med lavere sosioøkonomisk bakgrunn, får 

mulighet for å lære bokstaver, lyder og sjeldne ord fra de er små barn i hjemmet. Dette 

resulterer i at barn fra for eksempel middelklassehjem ofte har bedre leseprestasjoner i skolen 

enn barn fra lavere sosiale lag i samfunnet (Tabors m. fl. 2001). I denne forbindelse må vi nok 

regne med at vi i Norge også vil finne forskjeller relatert til hvilke erfaringer de ulike barna 

møter hjemme, selv om det også blir hevdet at vi her ikke har tilsvarende betydelige skiller 

mellom sosiale lag i samfunnet som det vises til fra USA..   

Home - School Study var opprinnelig planlagt å være en relativ kort undersøkelse som bare 

skulle følge barna til de startet å lese, men forskerne fikk mulighet til å fortsette å følge barna 
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videre i skoleløpet. Dette resulterte i at i overkant av 50 barn videre ble fulgt opp i 

skolehverdagen hvert år. Det ble gjennomført ulike språktester for å måle barnas reseptive 

vokabular, ved bruk av the Peabody Picture Vocabulary Test-Revised, slik som også ble gjort 

i barnehagen. Denne testen (PPVT-R) ble administrert av en sakkyndig testleder som viste 

barna 4 ulike bilder, hvorav et ble navngitt. Barnet ble deretter bedt om å peke ut bilde som 

stemte overens med det ordet testlederen uttrykte. Videre ble en test for å måle hva elevene 

forsto av det de leste administrert ved bruk av California Achievement Tests (CAT) (Tabors 

m. fl 2001).  

Korrelasjoner mellom ulike språkferdigheter i barnehagealder og resultater fra testene i 4. og 

7. klasse ble vurdert, og resultatene viser betydelige stabilitet over tid for disse målene. Den 

sterkeste korrelasjonen var mellom reseptivt vokabular i barnehagealder og skårene på samme 

testen i 4. klasse (r=.76), og det var i tillegg også en sterk korrelasjon mellom reseptivt 

vokabular i barnehagen og 7. klasse (r=.63). Videre var det en sterk korrelasjon mellom 

reseptivt vokabular i barnehagealder og leseforståelse i 4. klasse (r=.60), og denne 

korrelasjonen var enda sterkere når resultatene fra 7. klasse ble vurdert (r=.71). Dette betyr at 

resultatene fra barna sine tester av reseptivt vokabular i barnehagealder var en sterk predikator 

for hvilke resultater de ville få på tester som målte reseptivt vokabular og leseforståelse 5 og 8 

år senere (Tabors m. fl. 2001). 

Resultatene viste også sterk korrelasjon mellom barna sine evne til å kjenne igjen bokstaver 

og lyder i ord i barnehagen og deres senere ordforråd (r=.58 & r=.61) og leseforståelse (r=.62 

& r=.63) i henholdsvis 4. og 7. klasse (Tabors m. fl. 2001). Hvis vi ser tilbake på den 

teoretiske referanserammen i kapittel 3, er det kanskje ikke så overraskende at vi her ser en 

relativt sterk korrelasjon mellom barnas ordforråd og evne til å kjenne igjen lyder i ord med 

senere leseferdigheter, fordi dette er språklige ferdigheter som blir hevdet å ligge til grunn for 

barnas muligheter til å lese. I denne forbindelse er det likevel viktig å være klar over at disse 

resultatene sier noe om gjennomsnittsresultatene for en barnegruppe, og at vi ikke kan si at 

resultatene fra barnehagen er bestemmende for resultatene senere i skolen for alle barn 

(Tabors m. fl. 2001). Dette kan hevdes fordi det ikke er språklige erfaringer fra førskolealder 

alene som er bestemmende for barna sine ferdigheter i skolen, men at ulike andre faktorer slik 

som for eksempel læringsmiljøet i skolen og elevens motivasjon for lesing, også vil påvirke 

leseferdighetene og læringsresultatet til elevene. Derfor må vi alltid se barnas språklige 
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ferdigheter i førskolealder som indikatorer på deres videre utvikling, men ikke som 

bestemmende for utvikling av senere leseferdigheter (Snow m. fl. 2007).   

Fra denne undersøkelsen må jeg videre referere til et annet interessant funn, som virkelig 

viser at det er av betydning å reflektere rundt det språkstimulerende miljøet i barnehagene i 

Norge. Resultatene viser nemlig at en god barnehage, som i denne sammenheng betyr at den 

tilbyr barna et adekvat språkstimulerende miljø, kan kompensere for de barna som ikke får 

tilstrekkelige språklige erfaringer i hjemmet (Tabors m. fl. 2001).  

Videre vil denne teksten se nærmere på en metaanalyse, som også er basert på amerikansk 

forskning. Dette fordi jeg synes det vil være interessant å undersøke i hvilken grad resultatene 

fra Home – School - Study sammenfaller med gjennomsnittsresultater fra en rekke flere 

studier som også har undersøkt sammenhenger mellom språkferdigheter i førskolealderen og 

språk og leseferdigheter senere i skolen.   

 

 

4.2 Metastudie av The National Early Literacy Panel 

 

The National Early Literacy Panel (NELP, 2008) ble sammensatt i 2002 for å utarbeide en 

syntese med utgangspunkt i vitenskapelig forskning på utvikling av tidlige lese- og 

skriveferdigheter hos barn i alderen 0 til 5 år. Den primære hensikten med arbeidet var å få en 

oversikt over hva forskning sier om relasjonen mellom språkferdigheter målt i førskolealder 

og senere leseferdigheter for barn som lærer å lese på et alfabetisk språk. Språkferdighetene 

ble vurdert i sammenheng med barnas avkodingsferdigheter og leseforståelse. Panelet forstår 

avkodingsferdigheter som barnas evne til å transformere trykte bokstaver til talespråk, slik 

som tidligere omtalt i kapittel 3.4, og leseforståelse er mål for elevenes forståelse av skrevet 

tekst. Denne kunnskapen, om relasjonen mellom språkferdigheter målt i førskolealder og 

senere leseferdigheter, danner videre et viteskapelig grunnlag for å utarbeide retningslinjer for 

hvordan lærere og familier kan støtte barnas språk-, lese- og skriveutvikling. Deltagerne i 

NELP var anerkjente forskere innenfor områder som for eksempel lesing, tidlige lese- og 

skriveferdigheter, språk, engelsk som andrespråk, og spesialpedagoger (NELP 2008). 
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299 uavhengige studier, som alle rapporterte resultater som involverte mål for en eller flere 

språkferdigheter målt når barna var i alderen 0 til 5 år, og mål for en eller flere grunnleggende 

lese- og skriveferdigheter når barna var eldre, ble brukt i metaanalysen. Ingen av resultatene i 

den statistiske analysen kan måles med absolutt nøyaktighet, og vi må derfor her, som i 

vurdering av andre forskningsresultater, ha i minnet at datainnsamling fra utvalg som er 

mindre enn den totale populasjonen aldri fremskaffer mer enn et estimat for 

populasjonsresultatet.  

I NELP - rapporten ble det observert gjennomsnittskorrelasjoner av ulik grad, og disse ble 

betegnet som sterke, moderate og svake. Metaanalysen har vurdert 25 ulike aspekter ved 

barnas språkferdigheter og deres prediktive relasjon til senere avkodingsferdigheter og 18 

aspekter relatert til senere leseforståelse I denne avhandlingen begrenser jeg presentasjonen av 

resultatene til å omfatte alfabetkunnskap som ble vurdert å ha en sterk relasjon, og variablene 

rask gjenkjenning av bokstaver, fonologisk bevissthet, muntlig språk, og skrive bokstaver 

eller eget navn med moderat relasjon. Jeg utelater de svake relasjonene, fordi jeg ikke anser 

de som mindre relevante å følge opp senere i denne teksten. Videre blir aspekter som angår 

barnas hukommelse også valgt bort, fordi denne avhandlingen velger å fokusere på språklige 

aspekter. Tabellen nedenfor viser også antall barn som bidrar til hver 

gjennomsnittskorrelasjon. 

Tabell 1. Gjennomsnittskorrelasjoner mellom prediktive variabler målt i førskolealder 

og senere leseprestasjoner basert på en metaanalyse av the National Early Literacy 

Panel 

 

Leseprestasjoner AVKODING FORSTÅELSE 

Prediktive variabler Gj. Snitt r Antall barn Gj. Snitt r Antall barn 

Alfabetkunnskap .50 7.570 .48 2.038 

Raskt gjenkjenne 

bokstaver 

.40 2.081 .43 333 

Fonologisk 

bevissthet 

.40 8.443 .44 2.461 

Muntlig språk .33 9.358 .33 4.015 

Skrive bokstaver 

eller eget navn 

.49 1.650 .33 565 
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Resultatene viser at alfabetkunnskap i førskolealderen har en sterk korrelasjon med senere 

avkodingsferdigheter og en moderat korrelasjon med senere forståelse av det elevene leser. 

Alfabetkunnskap i denne sammenheng viser til at barna i førskolealder har kunnskap om 

navnet på bokstavene eller bokstavlydene, og resultatene er fremkommet, i følge NELP 

panelet, ved bruk av ulike tester som måler barnas evne til å gjenkjenne eller navnsette 

bokstavene. Det er kanskje ikke så overraskende at når barna i førskolealderen kan de ulike 

lydene som relateres til de forskjellige bokstavene, senere vil ha nytte av dette i lesingens 

begynneropplæring, hvis vi legger teorien fra kapittel 3.4.1. til grunn, fordi vi der så at 

Vellutino blant annet fremhevet alfabetkunnskap og fonologisk bevissthet som grunnleggende 

ferdigheter i ordavkoding. Samtidig viser metaanalysen at fonologisk bevissthet bare 

korrelerer moderat med senere avkodingsferdigheter og leseforståelse, noe som kanskje kan 

tyde på at evne til for eksempel å manipulere lyder i språket har svakere relasjon til senere 

avkodingsferdigheter hvis barna ikke samtidig har alfabetkunnskap.  

Videre viser barnas kunnskap om å skrive bokstaver eller eget navn også en moderat 

korrelasjon med senere avkodingsferdigheter og leseforståelse. Dette er vel kanskje ingen 

overraskelse hvis vi antar at dette krever både noe alfabetkunnskap samt fonologisk 

bevissthet. I denne forbindelse vil vi vel også kunne møte barn som skriver navnet sitt basert 

på et visuelt ”bilde” de har av ordet, og derfor vil jeg anta at vi ikke kan forvente at alle barn 

som kan skrive navnet sitt nødvendigvis har alfabetkunnskap eller adekvate fonologiske 

ferdigheter. I skriveutviklingen blir denne såkalte logografiske skrivingen betraktet som 

stadiet før fonologisk skriving, og barna skriver hele ord som de har lært utenat (Hagtvet 

2004). 

Et annet interessant aspekt ved språket som ble vurdert, var barnas evne til raskt å navnsette 

bokstaver eller tall. Denne ferdigheten viste seg å korrelere moderat med både senere 

avkoding og forståelse. Hvorfor kan det være interessant å måle denne ferdigheten? Torleiv 

Høien (2007) nevner at vi er avhengig av at vi hurtig kjenner igjen bokstavene som ordene 

består av for at vi skal ha en god ordgjenkjenning når vi leser.  I denne forbindelse tenker jeg 

dette er ferdigheter vi vanligvis ikke måler hos norske barn i førskolealder, men som måles 

ved en av deltestene ved bruk av LOGOS hos skolebarn. LOGOS er en test som brukes i 

skolen for å diagnostisere dysleksi og andre lesevansker (Høien 2007). Kan vi her ane at barn 

som skårer svakt på tester som måler disse ferdighetene i førskolealder, kanskje senere vil 
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møte vansker i leseopplæringen? Vil slike tester, brukt på førskolebarn i Norge, kanskje 

kunne bidra i arbeidet med å forebygge vansker med barnas leseutvikling i skolen?      

Metaanalysen viser at muntlige språkferdigheter, slik resultatene er presentert her, ikke ser ut 

til å bli tillagt like mye vekt som i Home - School Study of Language and Literacy omtalt i 

kapittel 4.1 (Tabors m. fl. 2001).  Barnas muntlige språkferdigheter er i undersøkelsene som 

inngår i metaanalysen vurdert ved bruk av de samme testene som i Home - School Study, slik 

som the Peabody Picture Vocabulary Test, men viser bare en moderat korrelasjon med senere 

avkodings og leseforståelsesferdigheter, i motsetning til den longitudinelle studien som viser 

sterke korrelasjoner. Kan dette skyldes at forskningsresultatene fra de to undersøkelsene ikke 

måler sammenhengen mellom barnas muntlige språkferdigheter og senere leseforståelse når 

barna er i samme alder? Metaanalysen måler sammenhengen helt i begynnelsen av barnas 

leseopplæring, hvor avkodingsferdigheter er av størst betydning for utvikling av 

leseferdighetene, mens den longitudinelle undersøkelsen måler sammenhengen når barna går i 

henholdsvis 4. og 7. klasse, det vil si i den senere leseutviklingen, når det muntlige språket, 

slik Vellutino hevder i kapittel 3.3.1, kan sies å ha større betydning for leseutviklingen. Det 

interessante fra den longitudinelle undersøkelsen i denne sammenheng er at sammenhengen 

blir sterkere jo eldre barna er når resultatene måles. Kanskje dette kan være en forklaring på 

resultatene fra metaanalysen, at barnas reseptive vokabular ikke har like stor betydning for 

leseforståelsen av relativt enkle tekster i begynneropplæringen, men at ordforrådet får større 

betydning for barnas senere leseforståelse, og at denne blir sterkere utover i skoleløpet? Dette 

viser i tilfelle at det er viktig å støtte barnas vokabularutvikling alt i førskolealder, hvis vi kan 

anta at dette aspektet ved språket får stadig større innflytelse på barna sine leseferdigheter i 

skoleløpet.  

I den grad det var mulig å undersøke ulike aspekt ved det muntlige språket og deres relasjoner 

til avkoding og leseforståelse, foreslår metaanalysen at mer komplekse aspekter ved det 

muntlige språket, slik som reseptiv språkforståelse og ekspressiv språkforståelse, 

grammatikalsk kunnskap og evne til å definere ord, hadde sterkere relasjon til avkoding og 

leseforståelse enn mål bare av det ekspressive og reseptive vokabularet. Dette er jo 

interessante funn når vi skal velge ut hva vi skal fokusere på i arbeidet med å utvikle barna 

sine språkferdigheter. Slik det ser ut fra disse resultatene er det ikke tilstrekkelig å fokusere på 

å utvikle barna sitt ordforråd alene, for å bedre resultatene relatert til lesing senere. Vi må 

samtidig huske på at for å utvikle mer komplekse språkferdigheter er barna avhengige av å ha 
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et ordforråd. Det blir vanskelig for barna med gode grammatikalske kunnskaper, men med et 

begrenset ordforråd, å forstå en tekst som leses. I denne forbindelse må vi vel kunne hevde at 

ordforrådet skaffer et fundament for grammatikalsk kunnskap og evne til å definere ord.    

 

 

4.3 En norsk studie: hvilke faktorer predikerer 

forskjeller hos elevene sin forståelse av det de 

leser? 

 

En norsk studie, gjennomført av Lervåg og Aukrust (2009), vurderte hvilken rolle 

avkodingsferdigheter og barnas vokabular har som longitudinelle prediktorer for elevene sin 

leseforståelse. Studien tar utgangspunkt i modellen The Simple View of Reading som er 

omtalt tidligere i kapittel 3.4, og ifølge denne vil variasjon i elevene sine leseferdigheter 

bestemmes av faktorene avkoding og språkforståelse. Studien ønsker å undersøke om 

forskjellene i forståelse vil øke mellom majoritetsspråklige og minoritetsspråklige elever, når 

avkodingsferdighetene blir mer automatisert og vokabular ferdighetene har større betydning.  

Studien har fulgt 288 begynnerlesere fra fire måneder etter at den formelle leseopplæringen 

hadde startet: 198 majoritetsspråklige elever og 90 minoritetsspråklige elever med urdu som 

morsmål, over en periode på 18 måneder. De fleste studier som har undersøkt lesing og 

muntlige språkferdigheter hos majoritetsspråklige og minoritetsspråklige elever, viser at 

minoritetsspråklige elever har likeverdige avkodingsferdigheter men svakere muntlige 

språkferdigheter enn de majoritetsspråklige elevene. Vi kan derfor anta at det vil bli større 

forskjeller i de to elevgruppene sine leseferdigheter når avkodingsferdighetene er automatisert 

og språkforståelsen får en større betydning for lesingen (Lervåg og Aukrust 2009). 

Resultatene fra undersøkelsen viser at de majoritetsspråklige elevene skårer bedre på alle de 

uavhengige variablene (vokabular, nonverbale evner og mødres utdanning), unntatt for testene 

som målte avkodingsferdigheter. Videre viste resultatene at de majoritetsspråklige elevene 

hadde bedre forståelse av det de leste ved første måling, og sterkere vekst ble påvist over tid. 

Det interessante er at resultatene viser at disse forskjellene fult og helt kan årsaksrelateres til 

forskjeller i vokabularkunnskap hos de to elevgruppene ved første måling. Det ble ikke funnet 
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noen forskjeller mellom gruppene sine avkodingsferdigheter. Leseforståelsen som ble målt 

første gang, viste at det elevene forsto av det de leste ble predikert av vokabular og 

avkodingsferdigheter hos både de majoritetsspråklige og de minoritetsspråklige barna. Videre 

predikerte vokabular videre vekst i elevenes evne til å forstå det som de leser for begge 

elevgruppene. Funnene som viser at de minoritetsspråklige elevene helt fra 

begynnerlesningen har dårligere forståelse enn de majoritetsspråklige elevene, sammenfaller 

med resultater funnet i studier gjennomført i Nederland (Droop & Verhoeven, 2003), men 

samsvarer ikke med flere studier hvor engelsk er opplæringsspråket (Manis m. fl. 2004; 

Nakamoto m. fl. 2007). Årsaken til denne uoverensstemmelsen kan skyldes at avkoding ser ut 

til å være den dominerende komponenten av betydning for elevene sin evne til å forstå det de 

leser, og at denne ferdigheten er mer krevende å lære på engelsk som ikke har like stor grad 

av samvariasjon mellom fonem og grafem – forbindelsen som det er i den nederlandske og 

den norske ortografien, et fenomen som ble drøftet tidligere i kapittel 2.2.1. 

Resultatene fra denne undersøkelsen viser altså at størrelsen på vokabularet har stor betydning 

for i hvilken grad de ulike skolebarna forstår det de leser. Vi kan også ut fra resultatene ane, 

slik som resultatene fra den longitudinelle undersøkelsen i kapittel 4.1, at størrelsen på barnas 

vokabular i førskolealder påvirker barnas leseferdigheter i stadig større grad i skoleløpet. Jeg 

vil derfor hevde at barnehagene har en viktig oppgave i det å støtte alle barna sin 

vokabularvekst, når vi ser betydningen dette har for barnas lesing og dermed læring i skolen.   

 

 

4.4 Oppsummering og drøfting av forskningsfunn 

 

Resultatene fra studiene omtalt over viser at det er flere aspekter ved språket som har 

betydning for i hvilken grad skoleelevene kan forvente å utvikle adekvate leseferdigheter. Et 

adekvat ordforråd, fonologisk bevissthet og kunnskap om alfabetet, samt evne til raskt og 

automatisk kunne navnsette for eksempel ulike objekter, er alle aspekter ved språket som 

danner grunnlaget for barna sine muligheter til å utvikle adekvate leseferdigheter.  

Metaanalysen viser ingen sterk korrelasjon mellom barnas reseptive og ekspressive vokabular 

og avkoding, og det kan derfor kanskje være en rask konklusjon å trekke at det ikke er behov 
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for et ekstra fokus på vokabularutvikling for barn i førskolealder. Men i denne forbindelse, i 

tilegg til resultatene fra Home – school – studys resultater som viser langtidseffekter av 

barnas vokabular i førskolealder, viser resultater fra en studie gjennomført av blant annet 

Burgress & Lonigan (1998), at mål på barnas vokabular i førskolealder predikerte vekst i 

fonologisk bevissthet over en 1 års periode. Vi har tidligere i kapittel 3.4.1, og i resultatene fra 

metaanalysen, sett at fonologisk bevissthet er en ferdighet som er nødvendig å beherske for å 

utvikle avkodingsferdigheter. Vi ser av dette at vokabularet er vesentlig for leseutviklingen, 

fordi størrelsen på dette har betydning for utvikling av fonologisk bevissthet. En mulig 

forklaring på relasjonen mellom vokabular og fonologisk bevissthet er the lexical 

restructuring modell, LRM (Phythian – Sence og Wagner 2007). I følge denne modellen, er 

representasjoner av ord lagret i minnet til små barn som hele ord. Disse blir gradvis mer 

findelt i løpet av førskolealderen, og leksikalsk restrukturering blir antatt å være en funksjon 

av vokabularvekst som oppstår som respons på læring av individuelle ord innenfor et spekter 

av fonologiske likheter. Forskning foreslår at det er større segmental representasjon for 

høyfrekvente ord og ord som er nære hverandre fonologisk (Anthony m. fl. 2003). I praksis 

kan vi si at etter hvert som barna lærer flere ord, avdekker de at det er mer effektivt å huske 

disse på bakgrunn av deres deler fremfor som en helhet. Teorien her foreslår da at barn som 

har et begrenset vokabular kanskje har begrenset fonologisk bevissthet fordi deres 

hukommelse relatert til ordforrådet ikke har flyttet seg fra å se helheten fremfor delene. 

Avslutningsvis kan det hevdes at resultatene som fremkommer her, indikerer at 

utviklingsmessige kilder til det å lære å lese, oppstår før den formelle leseopplæringen starter. 

Forskning støtter at det er en relasjon mellom fonologisk prosesseringsferdigheter, bokstav 

kunnskap og muntlig språk i førskolealder og senere lesing i skolen. Tidlig leseutvikling ser 

ut til å være mest avhengig av koderelaterte ferdigheter og senere leseutvikling er avhengig av 

både koderelaterte ferdigheter og språkforståelse. Bevisene indikerer i tillegg at faktorene 

delvis er gjensidig avhengige. Fonologisk bevissthet, en betydelig prediktor for senere lesing, 

korrelerer både samtidig og longitudinelt med muntlige språkferdigheter i førskolealder og 

senere. Dataene her støtter LRM - modellen, fordi effektive tiltak for å fremme ordforrådet, 

også resulterte i vekst i fonologisk bevissthet, samtidig som det motsatte ikke viste noen 

vekst. Ut fra dette kan vi si at fonologisk bevissthet delvis er et produkt av utviklingen av 

vokabularet (Lonigan 2007). Dette viser videre hvor komplekst og sammensatt språklige 

ferdigheter som grunnlag for senere leseutvikling er, og at vi ikke alltid bare kan lese 

resultatene fra undersøkelser direkte. Dette danner vel også utgangspunkt for at vi ikke bare 
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skal velge å fokusere på utvikling av fonologiske ferdigheter i førskolealder, som har størst 

betydning for begynnerlesingen, men at vi også må støtte utviklingen av barnas ordforråd. 

Forskningsresultatene som er gjennomgått har i hovedsak fokusert på språkets innhold, og i 

mindre grad på språkets form, begrenset til fonologisk bevissthet. Det mangler resultater 

knyttet til sammenhenger mellom barnas grammatikalske ferdigheter og senere 

leseferdigheter. En norsk undersøkelse av Lyster (1998), viser at arbeid med å utvikle 

grammatikalske ferdigheter i barnehagen har en positiv effekt på både språkutviklingen og 

senere leseutvikling.  

Forskningsresultatene har videre ikke vurdert i hvilken grad språket i bruk, eller pragmatiske 

ferdigheter har for barna sine senere leseferdigheter. I kapittel 3.4.1 blir pragmatiske 

ferdigheter beskrevet som et språklig aspekt av betydning for den senere leseutviklingen, i 

forbindelse med barna sine forutsetninger til å kunne følge slik som en dialog i teksten. Dette 

er leseferdigheter som kanskje ikke så lett lar seg måle i begynnerlesingen, slik som studiene 

her undersøker, fordi vi kanskje kan regne med at barna her har lest forholdsvis enkle tekster. 

Jeg vil likevel anta at det er relevant å være oppmerksom mot barna sine pragmatiske 

ferdigheter i førskolealder, selv om disse ikke danner det viktigste grunnlaget for barna sin 

begynnerlesing, men fordi barna har nytte av disse etter den første leseopplæringen, for lettere 

å kunne følge slik som dialoger i tekster som beskrevet tidligere i kapittel 3.4.1.  

Disse resultatene, som det er viktig at vi bruker videre i praksis, danner et utgangspunkt for å 

kunne vurdere hvilke pedagogiske tiltak som er relevante med tanke på å utvikle barnas språk, 

som grunnlag for senere lesing og læring i skolen. Teksten vil derfor videre vurdere på 

hvilken måte vi kan støtte barnas språkutvikling gjennom ulike aktiviteter i 

barnehagehverdagen, men avgrenser seg til å omhandle tiltak forbundet med utvikling av 

barna sitt ordforråd og fonologiske ferdigheter. Dette fordi jeg ut i fra forskningsresultatene 

vurderer disse språklige aspektene til å være de mest grunnleggende; at barna erverver ord og 

begreper er en av de viktigste forutsetningene for å lære (Gjems 2009). Jeg vil senere i 

kapittel 5 og 6 vurdere i hvilken grad Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, 

samt bruk av TRAS observasjoner ivaretar de andre språklige aspektene av betydning.  
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4.5 Et språkstimulerende miljø i barnehagen 

 

Vi som ønsker å bidra i arbeidet med å utvikle førskolebarnas språkferdigheter kunne vel 

ønske oss en generell ”oppskrift” for hvordan dette i praksis kunne utføres best mulig. I denne 

sammenheng er det viktig å huske på at hvert barn og hver barnehage har sin egenart. Sandvik 

& Spurkland (2009) hevder i denne forbindelse at det derfor ikke er tenkt at vi bør lage en helt 

fast innholdsplan, som kan passe til bruk for alle barnehager i praksis. Det trenger vel 

nødvendigvis ikke å være et mål at alle barnehager skal arbeide med bruk av det samme 

materialet, for eksempel de samme bøkene, det viktige er at de voksne kjenner til hvilket 

materiale de bør anvende, hvorfor materialet skal brukes, og på hvilken måte det er mest 

hensiktmessig i bruk, for å understøtte hvert enkelt barn sin språkutvikling.    

Resultatene fra forskning omtalt tidligere i kapittelet viser at barn som får optimale 

muligheter til å utvikle slik som et aldersadekvat ordforråd og fonologisk bevissthet før 

skolestart, er rustet til å utvikle gode leseferdigheter i skolen. Dette gir barna muligheter 

videre for å kunne forstå det de leser, til å utvikle sine kunnskaper, noe som videre er med på 

å redusere risikoen for at de ikke fullfører videregående opplæring. Barns talespråk viser 

relativ stabilitet fra slutten av barnehagealderen og frem mot voksen alder. Det er derfor ingen 

grunn til at barnehagen skal innta en vente- og - se – holdning overfor barnas språkutvikling i 

førskolealderen (Bråten 2007).   La oss se nærmere på hva de voksne kan gjøre for å 

understøtte barns språkutvikling i barnehagen. 

 

 

4.5.1 Hva karakteriserer et språkstimulerende miljø i barnehagen? 

 

Variasjonen i språkutviklingen hos barn i førskolealderen er normalt stor, men det er samtidig 

viktig å være klar over at gode miljømessige forhold i mange tilfeller kan gjøre denne 

variasjonen mindre, og gi bedre språklige utviklingsbetingelser for alle grupper av barn. 

Tidlig forebyggende innsats er viktig. Et godt språkmiljø og systematisk språkarbeid i 

barnehagen kan forebygge at mange barn utvikler vansker med språket, eller hindre at vansker 

får videreutvikle seg (Østrem m. fl. 2009). Voksne som er gode språkmodeller, og som kan 

være i støttende samtaler med barna, er faktorer av betydning for at et godt språkmiljø skal 
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kunne utvikles (Kvello 2010). De voksne i barnehagen må derfor ha kunnskap om språk og 

språkutvikling, være klar over hvilke språklige ferdigheter barna har ervervet, og ha kunnskap 

om hvordan de kan bidra til at barna utvikler språket sitt videre innenfor den nærmeste 

utviklingssonen, slik som beskrevet i kapittel 3.1. De voksne opptrer støttende for barnet 

innenfor det som er mulig for barnet å oppnå ved hjelp av en annen, og veileder det til større 

innsikt. I praksis kan den voksne tilpasse slik som hvilke type spørsmål som stilles, for 

eksempel ja/nei- spørsmål eller mer åpne spørsmål der barnet kan komme med mer utfyllende 

svar (Sandvik og Spurkland 2009).  

Språklæringen skjer best i naturlige sosiale situasjoner hvor den voksnes oppgave er å møte 

barna der de er gjennom samtaler og diskusjoner. Sandvik og Spurkland hevder at i denne 

sammenheng bør den voksne bidra med ny kunnskap som hjelper barna til å se 

sammenhenger, og som stimulerer og støtter blant annet deres språkutvikling. Videre blir det 

hevdet at dette foregår helt naturlig i ulike situasjoner, og hele tiden utvikler språket seg, fordi 

man snakker om det man ser, gjør og tenker på (Sandvik og Spurkland, 2008). Jeg vil i tillegg 

vektlegge betydningen av at de voksne er bevisst på at de er tydelige når de snakker, noe som 

kanskje kan understrekes med en hverdagssituasjon jeg opplevde i en barnehage.  

En minoritetsspråklig gutt, 5 år gammel, har tilbrakt mye av de siste 18 månedene i en 

barnehage med overvekt av barn som har norsk som sitt morsmål, og relativt høy 

pedagogtetthet med mer enn en førskolelærer på avdelingen. Gutten har ikke 

aldersadekvate norskspråklige ferdigheter, og barnehagen velger derfor å lage en 

liten språkgruppe med den hensikt å utvikle ordforrådet til gutten innenfor ulike 

begrepskategorier. En dag er det overbegrepet møbler som er i fokus, og barna på 

språkgruppen får leke med et stort dukkehus med mange forskjellig typer møbler. I 

leken blir jeg oppmerksom på at gutten kan mange ulike ord relatert til møbler, men at 

han ikke vet hvilket som hører til de ulike møblene. Han benevner for eksempel stol 

med bord og omvendt. 

I ettertid har jeg undret på om guttens språkferdigheter kunne skyldes at de voksne alltid ber 

barna om å sette seg ved bordet?  Slik at gutten relaterer det å sitte til ordet bord, og derfor har 

satt merkelappen bord på det vi omtaler som stol, fordi han ikke forstår preposisjonen ved? 

Situasjonen vil jeg hevde uansett viser et eksempel på at det er viktig at de voksne i tillegg er 

svært tydelige når de snakker om det vi gjør. I samtale med barna må vi tilpasse oss deres 
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språkferdigheter og i situasjonen med denne gutten, burde vi i arbeidet med 

ordforrådsutviklingen vært mye tydeligere; nå sitter vi på stolen, maten vår står på bordet osv.  

Uansett hvilken kultur barna fødes inn i, er blant annet det å snakke sammen grunnlaget for 

læring. Det vi som ønsker å jobbe med språk i barnehagen må være klar over, er at det finnes 

forskjeller i språkbruk i ulike kulturer, og at vi derfor kan regne med at det er forskjeller i 

barnas språklige erfaringer som de bringer med seg til barnehagen. En studie utført i Sverige, 

hvor en gruppe somaliske kvinner ble observert, viser at disse ikke hadde noen leggerutiner 

der det var vanlig å lese for barna på senga (Coulter Calais 1997). Dette forteller oss at ikke 

alle barn erfarer kunnskapstilegnelse ved lesing og samtale om innhold i bøker, og noen barn 

kommer nok med mindre skriftspråklig erfaring til barnehagen enn andre. Vi bør være klar 

over de ulike språklige erfaringene barn bringer med seg i barnehagen, og hele tiden spørre 

oss hvordan vi kan skape et godt språkmiljø for alle barn, slik at de erverver et best mulig 

språklig grunnlag før den formelle leseopplæringen i skolen (Sandvik og Spurkland 2009). 

Jeg vil videre drøfte mer spesifikt hvordan vi kan støtte utviklingen av barnas ordforråd og 

fonologisk bevissthet, fordi disse er viktige språkaspekt i språkmiljøet i barnehagen.   

 

 

4.5.2 Utvikling av barnas vokabular     

 

I følge Bråten (2007) vil det meste av vokabularet til barn utvikle seg samtidig som de 

engasjerer seg i ulike hverdagsaktiviteter i barnehagen, slik som i lek med andre barn. Derfor 

er det så viktig at barna eksponeres for et språkmiljø hvor det hele tiden er et rikt vokabular 

ibruk. Å lære nye og vanskelige ord krever også at vi voksne legger ekstra til rette for at barna 

skal tilegne seg meningen til ordet. Dette kan gjøres i ulike samtalesituasjoner, for eksempel 

når vi leser bøker, i samlingsstunder eller annen lek, hvor vi forklarer og snakker om hva et 

ord betyr (Aukrust 2007).   

Virkninger av å lese bøker for og med barn i førskolealderen er anbefalt av mange som den 

mest betydningsfulle aktiviteten voksne kan utøve, for å fremme barnas vokabular (NELP 

2008). Derfor velger jeg videre i teksten å fokusere spesielt på denne metoden. Biemiller og 

Boote (2006) påpeker at høytlesningsaktiviteter i seg selv ikke er noen garanti for blant annet 
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en god vokabularutvikling. Det interessante for oss som vil jobbe med å utvikle barnas språk- 

og leseferdigheter i praksis, er jo å vite innholdet i de ulike tiltakene som resulterer i ønsket 

effekt. Hvilke type leseaktiviteter er det så som kan gi en god vokabularutvikling hos barna?  

Barnas engasjement i og ”dialog” med den teksten som leses, og dialogen de har med den 

som leser, synes å være avgjørende for hvordan høytlesing påvirker vokabularutviklingen. 

Det kan leses korte fortellinger som diskuteres når teksten er lest, men det er også mulig å 

stoppe underveis i lesingen og samtale om betydningen av ukjente ord, det som har skjedd, og 

om det som barna tror kan skje videre i fortellingen (Lyster 2010). Denne dialogen kan sees 

som en læringsarena der barna aktiveres ved at de blir invitert til å delta i en samtale og videre 

være med å bidra til forståelse av et tema (Gjems 2009). I en teori om dialog utviklet av 

Budwig og medarbeiderne (2000), blir det hevdet at læring oppstår når samtalepartnerne 

bruker hverandres ytringer eller en tekst som utgangspunkt for egen tenkning som kan 

resultere i ny forståelse for den ene eller begge partene. I praksis kan dette oppstå i situasjoner 

hvor voksne i barnehagen veileder barna gjennom forklaringer og utdyping av svar (Budwig 

m. fl. 2000). At barna lærer og utvikler språket sitt ved å være aktive deltakere i dialoger, 

sammenfaller med den sosiokulturelle tilnærmingen til læring som ble omtalt i kapittel 3.1. 

Det må vel derfor også kunne sies at dialoger generelt vil fremme barnas vokabular, såfremt 

vi lar barna være aktive deltagere, støtter deres ytringer og snakker om vanskelige og nye ords 

mening, uten at det er en bok som er utgangspunktet for dialogen.   

Bøker kan videre være en god kilde til nye ord, fordi disse ofte inneholder ord som ikke er en 

del av det daglige vokabularet i bruk i barnehagen. Derfor kan det å lese bøker være en flott 

anledning til å introdusere nye ord og snakke om hva de betyr. Hva handler teksten om? Kan 

det være ulike måter å forstå teksten og ordene på? En studie av Penno, Wilkinson og Moore 

(2002) referert til i Aukrust (2007) viser betydningen av å hjelpe barn til å forstå uklare ord i 

bøker som leses i barnehagehverdagen. To grupper av barn ble lest for på ulike måter. Den 

ene gruppen som møtte nye ord i tekster fikk ikke forklaring på hva de ukjente ordene 

betydde, mens den andre gruppen fikk forklaringer på hvilke mening de ukjente ordene 

hadde. Resultatene fra undersøkelsen viste at begge barnegruppene lærte nye ord, men det var 

barna som fikk hjelp til å forstå de nye ordenes mening, som ervervet flest nye ord. 

Sandvik og Spurkland (2009) deltok i forsknings- og utviklingsprosjektet Lær meg norsk før 

skolestart!.  også kalt Bjerkeprosjektet, et samarbeid mellom Bydel Bjerke i Oslo og 

Høgskolen i Oslo i perioden 2001 – 2006. Utgangspunktet for samarbeidet var Bydel Bjerke 
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sitt ønske om å finne en god og effektiv måte å utvikle alle barnas norskferdigheter på. 

Prosjektet bygger på forskning om sammenheng mellom tidlig språkstimulering og senere 

språkkompetanse. I praksis ble derfor barnehager og skoler introdusert for et intensivt ”lese – 

for – og – med - barn”- prosjekt, som de fulgte gjennom minst ett år. Metoden besto konkret 

av systematisk boklesing og boksamtale i små grupper på 4 – 6 barn – såkalte språkgrupper. 

Her formidlet de voksne bøker og fortellinger, gjennom å illustrere og konkretisere 

handlingen, og videre snakket de sammen om det som skjedde.  

Evalueringen av prosjektet har vært veldig positive. Resultatet for barnas del viser at de 

minoritetsspråklige barna hadde så godt språk etter at de hadde gått i barnehage og fulgt dette 

tilbudet, at de ikke trengte ekstra språkstøtte senere i skolen. Ved bruk av IL – basis (en test 

om barns leseforutsetninger) i 1. klasse på en av prosjektskolene, viste det seg at 

minoritetsspråklige barn som kom fra en barnehage som hadde brukt metoden fra Lær meg 

norsk før skolesart! skåret som de andre, eller over, gjennomsnittet i klassen sin. Dette gjaldt 

forhold som lytteforståelse, riming, oppfatning av forlyd i ord og antall fonemer i ord. 

Lærerne konkluderte med at ingen av barna fra barnehagen som var involvert i prosjektet 

trengte spesiell oppfølging i norsk. Og det er viktig å merke seg at ingen av disse barna kunne 

mye norsk før de kom i barnehagen (Sandvik og Spurkland 2009). 

 

 

4.5.3 Utvikling av fonologisk bevissthet i førskolealder 

 

Fonologisk bevissthet er, som beskrevet i kapittel 3, slik som evne til å oppdage og 

manipulere lydstrukturen i ord uavhengig av deres mening. For barn som har vansker med å 

lære å lese, er det ofte svake fonologiske ferdigheter som er årsaken, fordi dette kan gjøre det 

vanskelig for barna ”å knekke den alfabetiske koden”. Derfor er det så viktig at vi som møter 

barn i førskolealder klarer å fremme fonologisk bevissthet hos de ulike barna, slik at de kan 

ha et godt grunnlag for å lære å lese i skolen 

Forskning gjennomført av Anthony m. fl. (2003), viser at den normgivende 

utviklingsprogresjonen av ferdigheter innenfor fonologisk bevissthet er fra større til suksessivt 

mindre lydenheter. I praksis betyr dette at utviklingen kan sees som et kontinuum hvor 

utviklingen går fra evne til å manipulere ord (sol + hatt = solhatt), til stavelser (søster - /søs/ - 
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/ter/), videre til finne første lyd i et ord (/b/ + il = bil) og til slutt kan barna finne hvert enkelt 

fonem i ordet (/b/ + /i/+/l/ = bil). Det må samtidig nevnes at utviklingen ikke må sees som en 

sekvensiell stadiemodell, fordi barnas ferdigheter innenfor de ulike utviklingsområdene kan 

vise seg på samme tid. Det som likevel virker sentralt her, er at vi har kunnskap om hvilke 

delferdigheter som generelt sett blir vurdert som mer komplisert enn andre, i planleggingen av 

arbeid med fonologisk bevissthet i barnehagen. Det kan se ut for meg at det er naturlig å starte 

med å trene på å manipulere med ord fremfor å finne ulike lyder i et ord, særlig i møte med 

barn som ikke har aldersadekvate språklige ferdigheter. I praksis tar vi utgangspunkt i barnets 

språklige nivå, og planlegger å støtte barnet innenfor dets nærmeste utviklingssone, det vil si 

en praksis som støttes av pedagogiske teori omtalt tidligere i kapittel 3.1. 

Undersøkelser viser videre at det er tiltak som foregår i små gruppe eller individuelt som gir 

best effekt (Rashotte m. fl. 2001) Forfatterne foreslår derfor at barna grupperes i homogene 

grupper, det vil si de som er på samme nivå i kontinuumet, og at det innenfor hver gruppe 

jobbes innenfor et passende nivå av kontinuumet. Samtidig viser forskning at barna ikke er 

avhengige av et formelt opplæringstilbud, men at læring kan foregå i hverdagssituasjoner i 

barnehagen, i lek og andre aktiviteter, slik at flere av barna sine ferdigheter samtidig kan 

stimuleres og utvikles (Phillips m. fl. 2008). I lek og hverdagssituasjoner vil jeg anta at barn 

ofte leker på tvers av alderstrinn, og at vi kan oppleve at barna også kan være støttende stillas 

for hverandre, i heterogene grupper. Det kan vel derfor hevdes at det vil være ulike syn på 

hvilken tilnærming til læringen som gir best effekt for barn flest. 

Lenge før forskere ble oppmerksomme på den sterke relasjonen mellom fonologisk bevissthet 

og lesing har voksne sunget sanger, lest bøker og lekt leker med barna med fokus på riming. 

Antagelser om at riming er aktivitet som bidrar til utvikling av fonologisk bevissthet, har ført 

til at mange pedagoger har antatt at deres rimeaktiviteter som allerede er i bruk er 

tilstrekkelige for å bygge fonologiske ferdigheter. Det har i tillegg vært en oppfatning om at 

riming er blant de enkleste ferdighetene innenfor fonologisk bevissthet, og derfor bør inngå i 

et språkstimulerende miljø helt fra barna er veldig små. I denne sammenheng viser forskning 

at riming ikke nødvendigvis er den enkleste ferdigheten å mestre innenfor fonologisk 

bevissthet (Woods 1998). Hvis vi ser tilbake på kontinuumet vil vi se at manipulere deler av 

sammensatte ord og stavelser er ferdigheter vi kan forvente at barnet vil mestre før det kan 

rime. Samtidig viser forskning at det er andre oppgaver og aktiviteter som gir barna større 

læringsutbytte relatert til fonologisk bevissthet, men det er likevel mulig at rim er nyttig for å 
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lære barna å være oppmerksomme mot lydene i ord. Det vil si at bevissthet om rim 

understøtter utviklingen av fonologisk bevissthet. Derfor foreslår forskning at pedagoger som 

søker et tilstrekkelig og effektiv språklig fokus, kanskje bør lære barna fonologisk bevissthet 

via et bredt spekter av metoder, slik som å finne stavelser, finne ord som begynne på samme 

bokstav, fremfor eksklusivt eller dominerende gjennom mer tradisjonelle rimeaktiviteter 

(Anthony m. fl. 2003). En barnehagesituasjon beskrevet av Olvik og Valle (2005), beskriver 

hvordan de voksne legger til rette for læring av stavelser i en hverdagssituasjon. I ”kle – på – 

leken”, som gjennomføres samtidig som barna gjør seg klar for å gå ut, spør førskolelæreren 

hva barna må ha på seg når det regner og blåser ute. En femåring svarer: Regn – jak – ke, 

samtidig som hun klapper tre ganger. Noen andre mindre barn gjentar det samme som 

femåringen, og til slutt klapper alle barna ordet sammen (Olvik og Valle 2005). Dette 

eksempelet viser hvordan en vanlig hverdagssituasjon kan brukes, for å lære alle barna at 

ordene kan deles i stavelser.      

Lyster (1995) gjennomførte en undersøkelse som involverte 273 enspråklige barn i 25 ulike 

barnehager, og hun møtte barna første gang 10 måneder før de skulle begynne på skolen. 

Resultatet av tiltaket viste at barna som var med i den fonologiske tiltaksgruppen viste 

signifikant større fremgang enn kontrollgruppen innenfor ferdigheter som målte slik som 

identifisering av ords lengde, identifisere rim og stavelser, og segmenter ord. Det var barna 

som i utgangspunktet hadde de svakeste ferdighetene som profiterte mest på tiltaket, og 

treningen viste størst effekt for barna sin evne til å utvikle staveferdigheter. 

Ut fra dette vil jeg legge til at det ser ut til at det er nyttig med rimeaktiviteter i barnehagen, 

men at det samtidig er viktig at vi i arbeidet med utvikling at barnas fonologiske bevissthet, 

tar utgangspunkt i hele kontinuumet når vi skal planlegge aktiviteter. 

 

 

4.5.4 Oppsummering av et språkstimulerende miljø i barnehagen 

 

Et språkstimulerende miljø i barnehagen er viktig for at alle barna skal få utvikle 

språkferdigheter som gir grunnlag for å lære å lese i skolen. Derfor er det viktig at de voksne i 

barnehagen vet hvordan de best kan skape dette miljøet i praksis, og på denne måten bidra i 

arbeidet med å forebygge språk- og lesevansker hos barna. Språklæringen skjer i naturlige 
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eller tilrettelagte situasjoner, og det er viktig at de voksne bruker et tydelig og variert språk i 

alle hverdagssituasjoner i barnehagen. 

Forskningsresultatene fra tidligere i kapittelet viser blant annet at det er barnas vokabular og 

fonologiske ferdigheter som har betydning for deres senere leseutvikling. Å lese bøker 

sammen med barna, i situasjoner hvor barna inviteres til å være aktive i dialog, med de som 

leser, om innholdet, har vist seg å være en aktivitet som har positiv virkning på barnas 

vokabularutvikling. Dette er et tiltak i tråd med den sosiokulturelle tilnærmingen til læring, 

som blant annet hevder at barna lærer i aktivt samspill med andre. 

Fonologisk bevissthet er en ferdighet som av enkelte hevdes å utvikle seg fra bevissthet om 

større til suksessivt mindre lydenheter. Derfor kan det se ut til at det er fornuftig å trene på å 

manipulere med ord fremfor lyder i begynneropplæringen.   

Kapittel 4 gir mye informasjon om hvilke språkferdigheter i førskolealder som gir grunnlag 

for å lære å lese, og hvordan barnehagen kan understøtte disse i et språkstimulerende miljø. 

Jeg synes videre at det er interessant å undersøke om barnehagene har forutsetninger for å 

skape et språkstimulerende miljø, og hva vi vet om dette i praksis. Dette fordi vi på den måten 

kan finne ut om barnehagene har et potensial til i større grad å være med å utvikle 

førskolebarnas språkferdigheter, som videre kan føre til mindre forskjeller i skolebarnas 

språk- og leseferdigheter. 
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5 Analyse av forutsetningene for å 

skape et språkstimulerende miljø i 

barnehagene 

 

Ved å ha redegjort for, drøftet, og sett i sammenheng begrepene språk i barnehagen og senere 

leseferdigheter i skolen, har jeg svart på første del av problemstillingen i kapittel 4: ”Hvilke 

språklige ferdigheter i førskolealder gir barna grunnlag for å bli gode lesere,”. 

Videre i dette kapittelet skal jeg nå svare på andre del av problemstillingen: ” hvilke 

forutsetninger har barnehagene for å skape et språkstimulerende miljø som fremmer 

språkutviklingen?”  

For å kunne svare på andre del av problemstillingen vil jeg i dette kapittelet trekke paralleller 

fra den teoretiske referanserammen i kapittel 3 og forskningsresultatene som ble vurdert i 

kapittel 4, til innholdet i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, med spesielt 

fokus på fagområdet kommunikasjon, språk og tekst, samt paralleller til hvilke ferdigheter 

som vurderes ved bruk av TRAS - skjemaet.  

 I lys av forskningen vil jeg innledningsvis i kapittelet argumentere for i hvilken grad 

Rammeplanen for barnehagen og bruk av TRAS kan gi et adekvat grunnlag for å skape et 

språkstimulerende miljø i barnehagene, som understøtter barnas senere leseutvikling i skolen. 

Følgende diskuteres derfor gjennom kapittelet: Bidrar Rammeplanen for barnehagens innhold 

og oppgaver, samt bruk av TRAS - observasjoner til å understøtte utviklingen av barnas 

språkferdigheter som har særlig betydning for barnas leseutvikling i skolen? På hvilken måte 

blir disse språkferdighetene ivaretatt? 

 Avslutningsvis vil jeg i dette kapittelet analysere hva vi vet om språkmiljøet i norske 

barnehager i dag, fordi jeg ser dette som interessant for å kunne vurdere i hvilken grad 

barnehagen understøtter barnas språkferdigheter i praksis. Derfor blir det en gjennomgang av 

Winsvold og Gulbrandsen (2009) sin rapport om kvalitet og innhold i norske barnehager, og 

Jorun Høier (2010) sin undersøkelse som vurderer utvalgte barnehagers språkarbeid i praksis. 
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5.1 Rammeplanen for barnehagens innhold og 

oppgaver  

 

Etter stortingsvalget i 2005 ble barnehageområdet overført til Kunnskapsdepartementet, som 

fastsatte den endelige rammeplanen 1. mars 2006. Sånn sett kan vi vel hevde at barnehagen er 

blitt en del av utdanningssektoren. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, 

heretter kalt R – 06, skal ifølge departementet gi personalet en forpliktende ramme, og være et 

redskap for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet, slik at alle 

barn under opplæringspliktig alder får gode utviklings- og aktivitetsmuligheter 

(Kunnskapsdepartementet, 2006).  

De siste årene har det på politisk nivå vært lagt særlig vekt på antall barnehageplasser, og ved 

utgangen av 2009 var det nær full barnehagedekning i hele landet.  Den sterke 

oppmerksomheten rundt kvantitet kan synes å ha skygget for debatter om kvaliteten i 

barnehagen. Undersøkelser viser at hvis barna skal ha en sterk og positiv utvikling i 

barnehagen, er de avhengige av kvaliteten på innholdet der, noe som betyr at en plass i seg 

selv ikke nødvendigvis er nok for å sikre alle en positiv utvikling (Kvello 2010). Innholdet i 

barnehagen kan vi forstå som hva barna har opplevelser og erfaringer med (Røys 2007). Vi 

kan kanskje ane at det er her fokuset bør ligge i fremtiden, på innholdet, fordi vi ønsker at 

barnehagen skal ”være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser 

og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger” 

(Kunnskapsdepartementet, 2006:21). Slik beskriver R - 06 at barnehagens innhold skal være. 

Hvis vi legger til grunn nyere forskningsresultater fra kapittel 4, relatert til betydningen av 

barnas språkferdigheter i førskolealder for senere leseutvikling i skolen, er det særlig 

interessant å kunne vite noe om i hvilke forutsetninger R – 06 gir barnehagene, i arbeidet med 

å utvikle barnas språk. 
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5.1.1 Rammeplanen som utgangspunkt for språklig arbeid i 

barnehagen 

 

R - 06 gir forpliktende retningslinjer for barnehagene, samt at den skal fungere som et verktøy 

for barnehagepersonalet, foreldre, eiere og tilsynsmyndigheter når man planlegger, 

gjennomfører eller vurderer barnehagens aktiviteter og virksomhet. For å underlette 

barnehagens planlegging av et variert og allsidig tilbud til barna, har man delt opp kravene til 

det pedagogiske innholdet i syv fagområder. Disse er med å danne et kunnskapsgrunnlag for 

fagene barna vil møte i skolen (Kunnskapsdepartementet 2006). For å svare på 

problemstillingen i denne avhandlingen blir bare spørsmålene knyttet til fagområdet 

kommunikasjon, språk og tekst vurdert, fordi det er dette fagområdet som spesielt omhandler 

hva barnehagen skal bidra med i forhold til barna sin språkutvikling, og hvordan personalet 

må arbeide for å skape et språkstimulerende miljø.   

I R - 06 (Kunnskapsdepartementet 2006:29) står det at barnehagen må ”sørge for at alle barn 

får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som 

redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Alle barn må få et rikt og 

variert språkmiljø i barnehagen”. Hva legger så R - 06 i dette? Hvordan beskriver den hva 

som er et rikt språkmiljø, et språkmiljø som er en viktig del av barnehagens innhold?  

I kapittel 3.2.1 beskriver modellen til Bloom & Lahey (1978) hva et språk er. Modellen 

identifiserer tre hovedkomponenter i språket, innhold, form og bruk, som alle i større eller 

mindre grad har betydning for leseutviklingen. I tillegg hevder Vellutino (2003), som 

beskrevet i kapittel 3.3.1, at alfabetkunnskap er nødvendig for å utvikle leseferdigheter. 

Denne sammenhengen bekreftes av metaanalysen til NELP (2008) i kapittel 4.2, hvor 

resultatene viser en sterk og henholdsvis moderat relasjon mellom alfabetkunnskap og 

avkoding og forståelse av det som leses. Jeg vil derfor anta det vil være naturlig at R - 06 

omtaler alle disse aspektene ved språket som viktige å arbeide med i barnehagen, for slik å gi 

adekvate forutsetninger for å skape et språkstimulerende miljø i alle barnehagene. 

Kommunikasjon, språk og tekst er et eget fagområde i barnehagen, og gjennom arbeid med 

dette beskriver R - 06 at barnehagen skal legge til rette for at barna: 
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1) lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne 

2) videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd 

3)  bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og 

til å skape positive relasjoner i lek og annet samvær 

4) får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og 

kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping 

5) lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og 

bokstaver 

6) blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m. 

                                                                        (Kunnskapsdepartementet, 2006:34)   

Vi ser at punkt 1 gjenspeiler noe av teorien fra kapittel 3.2, hvor det er poengtert at for å ha et 

utgangspunkt for å kunne tilegne seg et språk, er det nettopp nødvendig at vi kan lytte og 

forstå hva andre sier, samt gi respons i gjensidig samhandling med andre. Derfor kan det virke 

fornuftig at R - 06 nettopp beskriver dette innledningsvis, i oversikten over ferdigheter som 

barnehagen skal bidra til at barna utvikler.  

Hvis vi ser tilbake på Bloom & Lahey sin modell, er innhold et aspekt ved språket. Vi ser at 

dette aspektet blir ivaretatt i punkt 2, hvor det står at barnehagen skal bidra til at barna 

videreutvikler sin begrepsforståelse og at de kan bruke et variert ordforråd.   

Hvordan ivaretar R -06 videre aspekter innenfor språkets form? I dette legger vi regler for 

hvordan språket er bygget opp, og dette aspektet viser til termene fonologi, morfologi og 

syntaks. Vi kan se at et av punktene beskriver at barna skal få møte erfaringer med å lytte til 

lyder og rytme i språket, og slik kan vi vel si at det fonologiske aspektet ved språket er 

ivaretatt i punkt 5. Det som vi ikke ser direkte omtalt er fokus på morfologi og ferdigheter 

relatert til språkets syntaks. Vi kan kanskje si at disse aspektene i noen grad er ivaretatt 

gjennom punkt 3 som blant annet uttrykker at barnehagen skal legge til rette for at barna skal 

bruke språket sitt for å uttrykke følelser og i punkt 4, som ytrer at barna skal få et positiv 

forhold til tekst som kilde til samtaler. 

Videre kan vi se at R - 06 ivaretar grynende pragmatiske ferdigheter, det vil si språket i bruk, i 

punkt 3, gjennom å påpeke at barna blant annet skal erfare og bruke språket til å løse 

konflikter og til å skape positive relasjoner.   
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Forskningsresultater fra kapittel 4.2 viser at alfabetkunnskap har en henholdsvis sterk og 

moderat korrelasjon med senere avkodingsferdigheter og forståelse. Jeg mener derfor det er 

positivt at R - 06 uttrykker at barnehagen skal bidra til at barna blir fortrolige med symboler 

som bokstaver, men slik dette er beskrevet i R – 06, kan det kanskje skape usikkerhet relatert 

til hvilket omfang dette arbeidet skal inneholde i praksis. Skal barna bli fortrolige med alle 

bokstavene i alfabetet? Bokstavene i navnet sitt? Jeg vil nok anta at den vage formuleringen, 

”bli fortrolige med bokstaver”, kanskje kan resulterer i at ulike barnehager og førskolelærer 

tillegger denne formuleringen ulik mening, og at dette da kan føre til at det blir noe tilfeldig i 

hvilken grad de ulike barna blir fortrolige med bokstaver gjennom å delta i 

barnehagehverdagen. Dette vil jo videre kunne resultere i at barn fra forskjellige barnehager 

som begynner sammen på skolen, har ulike forkunnskaper om bokstaver, ikke bare fordi de 

kanskje har ulikt hjemmeoppvekstmiljø, men at også barnehagen er med på å skape 

forskjellene. I R- 06 står det: Barnehagen skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller 

(Kunnskapsdepartementet, 2006:7) Jeg vil kanskje vurdere det dit hen, at vage formuleringer i 

ytterste konsekvens kan bidra til minst å opprettholde forskjellene, fordi det kan bli veldig 

tilfeldig hvilke forkunnskaper barna får med seg fra barnehagen, som grunnlag til den 

formelle leseopplæringen i skolen. Derfor vil jeg kanskje foreslå at vi må ha en diskusjon 

blant partene som er involvert i hverdagen i barnehagen: hvor mye er det faktisk vi ønsker at 

barna skal vite om for eksempel bokstaver før skolestart? Dette fordi vi ønsker at alle barna 

skal møte skolehverdagen med like, og gode forutsetninger. 

Punktene i rammeplanen som er diskutert over sier veldig generelt noe om hvilke aspekt ved 

språket som vi skal fokusere på i barnehagene. For at vi skal sikre barna en tidlig og god 

språkstimulering er vi i tillegg avhengige av hvordan dette språkarbeidet gjennomføres i 

praksis, det vil si arbeidsmetodene. R - 06 viser en oversikt over hvordan personalet må 

arbeide for å nå disse målene: 
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1) være seg bevisst sin forbilefunksjon for hvordan en lytter, gir konstruktiv respons og 

bruker kroppsspråk, talespråk og tekst 

2) fremme tillit mellom barn, og mellom barn og voksen, slik at barn føler glede ved å 

kommunisere og trygghet til å benytte ulike språk- og tekstformer i hverdagen 

3) tilrettelegge for meningsfulle opplevelser, og skape tid og rom for bruk av nonverbalt 

og verbalt språk i hverdagsaktiviteter, lek og i mer tilrettelagte situasjoner 

4) skape et språkstimulerende miljø for alle barn og oppmuntre til å lytte, samtale og 

leke med lyd, rim, rytme og fabulere med hjelp av språk og sang 

5) vise forståelse for betydningen av barns morsmål 

6) oppmuntre barn med to - eller flerspråklig bakgrunn til å være språklig aktive og 

samtidig hjelpe dem til å få erfaringer som bygger opp deres begrepsforståelse og 

ordforråd i norsk 

7) støtte barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig 

aktive eller har sen språkutvikling 

8) la barn møte symboler som bokstaver og siffer i daglige sammenhenger, å støtte barns 

initiativ når det gjelder å telle, sortere, lese, lekeskrive eller til å diktere tekst 

9) skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesing, 

fortelling, sang og samtale, og være seg bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle 

verdier som formidles 

                                                                                             (Kunnskapsdepartementet 2006:35)  

Jeg vil beskrive oversikten over som veldig generell, og den krever at de som skal bruke den 

har god forståelse av pedagogisk teori i bakhånd, det vil si vi må være bevisst den teoretiske 

bakgrunnen for de metodiske valgene vi gjør (Olvik og Valle 2005). Dette vil jeg hevde 

gjelder for slik som punkt 7, som blant annet forteller at personalet skal støtte barn som har 

sen språkutvikling. Hvordan støtter vi barn med sen språkutvikling? Videre vil jeg hevde at 

dette også vil gjelde for punkt 5; vise forståelse for betydningen av barns morsmål. I hvilket 

omfang, på hvilken måte kan og bør vi gjøre dette i praksis?  

Flere av punktene som er nevnt er generelle og mangler informasjon om adekvate 

pedagogiske metoder som kanskje burde vært nevnt, slik som punkt 9; skape glede og 

spenning ved høytlesing. Ja, vi kan vel si at det er viktig for å motivere barna til å være med 

på høytlesning, at vi skaper glede og spenning, men som vi ser fra kapittel 4.5 er det ikke uten 

betydning hvilken måte vi voksne leser bøker på. Vi må invitere barna med til å være aktive 
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og engasjerte i dialoger om slik som innholdet i boka, og ikke klage på barn som avbryter og 

stiller spørsmål til innholdet, slik jeg har erfart fra praksis i en barnehagehverdag. Derfor vil 

jeg hevde at selv om R -06 fremhever hvordan personalet må arbeide for å skape et 

språkstimulerende miljø, kan det bli veldig tilfeldig hvordan barna blir møtt i barnehagene 

innenfor de ulike temaene, blant annet fordi de voksne i barnehagen har ulik 

bakgrunnskunnskap, og derfor kanskje tolker innholdet på forskjellige måter.  

Pettersvold og Moser (2008:223) konkluderer også med at ”det å leve opp til Rammeplanens 

krav til den pedagogiske virksomheten i barnehagen forutsetter høy profesjonell kompetanse”. 

Både norsk og internasjonal forskning viser at førskolelærernes kompetanse har stor 

betydning for barnas læring og utvikling i barnehagen (Tabors m. fl. 2001; Gjems 2006). I et 

intervju med Pettersen (2008:123) uttrykker Gjems at hun i løpet av den tiden hun tilbrakte i 

ulike barnhager i forbindelse med sitt doktorgradsarbeide, observerte at ”førskolelærere hadde 

en måte å kommunisere med barn på som støtter barn i å uttrykke sine erfaringer. Det var 

hverdagssamtalene jeg var opptatt av, og selv om mange voksne snakker lett og greit med 

barn, så kommer det frem noen forskjeller når man studerer slike samtaler nærmere. Ved å 

observere hva som skjedde i interaksjonen mellom barn og voksen, kunne jeg blant annet se at 

førskolelærerne har kvaliteter som gjør at barn blir mer språklig aktive.” Gjems observerte 

videre at det var vanligere at førskolelærere var åpne for barnas temaer enn det assistentene 

var. Førskolelærerne utviklet oftere samtaler som bar preg av å være utforskende, og at 

assistentene var mer lukkede i sin kommunikasjon med barna. Dette er kvaliteter, som 

kanskje ikke er så lett synlige, men som kan forklare hvorfor vi kan hevde at førskolelæreren 

har en avgjørende betydning når det gjelder barns læring. Et eksempel på dette kan være at 

førskolelæreren er flinkere til å gi fra seg det Gjems omtaler som kontrollen. Dette vil si å 

sette seg selv i bakgrunnen hvis et barn kommer og forteller at det har sett en film på kino. I 

slike situasjoner kan voksne ta over og fortelle om egne erfaringer fra kino, men den 

kompetente førskolelæreren stiller heller spørsmål som: Hva handlet den om? Hva Skjedde? 

Ved å sette barnet i forgrunnen får den voksne frem barnets opplevelser, barnet må bruke 

språket sitt, og lærer å bruke dette for å dele tanker og opplevelser (Pettersen 2006).   

En rammeplan er kanskje ikke ment å gi detaljerte føringer for innholdet i virksomheten, men 

den prøver i en viss utstrekning å påvirke de valgene som gjøres i barnehagen. Moser og 

Rӧthle (2007:17-18) hevder at den ”nye rammeplanen har en tidsmessig og tiltalende layout, 

og formatet og produksjonsmåten (spiralfjærbindingen)indikerer at den i større grad skal være 
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et arbeid til daglig bruk enn en tekstbok. Denne forandringen fra planen av 1995 gjenspeiler 

departementets intensjoner om å lage en klarere og kortere plan som taler enklere og mer 

direkte til leser- eller brukergruppen”. I denne forbindelse vil jeg hevde at selv om formatet 

kan oppleves som hensiktsmessig, vil jeg ikke være enig i at det er en klarere plan som taler 

enklere til oss brukerne. De vage formuleringene kan, slik jeg ser det, skape forskjeller i 

hvordan barnehagene velger å vektlegge innholdet sitt. Vi kan kanskje hevde at valget av 

tittelen ”Rammeplanene for barnehagens innhold og oppgaver”, ligger det en begrunnelse for 

hvorfor arbeidsmetoder omtales i liten grad, noe som kanskje er en bekreftelse på at den 

lokale friheten settes høyt med hensyn til slik som arbeidsmåter (Moser og Røthle 2007). Slik 

jeg ser det er det viktig at barnehagen bruker adekvate arbeidsmetoder, fordi det ikke er slik at 

alle metoder i like stor grad resulterer i en adekvat språkutvikling hos barna. I denne 

forbindelse må det nevnes at Kunnskapsdepartementet i 2009 fikk utarbeidet et temahefte om 

språkmiljø og språkstimulering i barnehagen, som jeg vurderer i større grad, enn R -06, kan 

bidra til at barnehagene fyller hverdagen med effektive metoder (Høigård m. fl. 2009). Dette 

heftet presenterer teori relatert til språkutvikling både i enspråklig og tospråklig perspektiv, 

samt et eget kapittel som presenterer hvordan barnehagen kan legge til rette for adekvate 

språkstimulerende tiltak i barnehagen. Her er det blant annet en oversikt over temaet 

høytlesing for barn, som gir oss informasjon om både hvorfor og hvordan en adekvat 

lesestund bør gjennomføres. Jeg vil derfor anta at det i mange barnehager vil være behov for 

dette temaheftet i tillegg til R – 06, og at aktiv bruk av begge vil være nødvendig for å ha 

gode forutsetninger for å skape et språkstimulerende miljø i barnehagehverdagen.  

 

 

5.1.2 Evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagen ble innført 

 

I 2009 ble det gjennomført en evaluering av hvordan Rammeplanen for barnehagens innhold 

og oppgaver blir innført, brukt og erfart av ulike aktører i sektoren slik som blant annet 

personale, foreldre/foresatte og eiere. Barnehagesenteret ved Høgskolen i Vestfold 

gjennomførte evalueringen, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Prosjektet ble ledet av 

førsteamanuensis Solveig Østrem, og evalueringen har bestått av to kvantitative og fire 

kvalitative undersøkelser. Resultatene er ment å kunne brukes som grunnlag for 
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Kunnskapsdepartementets videre arbeid med kvalitetsutvikling i barnehagene, og som 

grunnlag for en diskusjon om barnehagens innhold i ulike fagmiljøer. 

Formålet med evalueringen var et ønske om å utvikle kunnskap om blant annet hvilke 

områder i rammeplanen som vektlegges, og hvordan rammeplanen erfares av personalet og 

foreldre (Østrem m.fl. 2009).  

Tematisk spenner rammeplanen vidt, og mange aspekter ble belyst i undersøkelsen. For å 

svare på spørsmål relatert til problemstillingen i denne avhandlingen, vil denne teksten 

fokusere spesielt på fagområdet ”kommunikasjon, språk og tekst”, fordi dette forteller mest 

om hvordan språkarbeidet prioriteres og gjennomføres i barnehagene. 

Evalueringen er faglig forankret i læreplanteori, og Østrem m. fl (2009) henviser til Goodlads 

teorier, som klassifiserer læreplanen i fem ulike nivåer. De fem nivåene er ideenes læreplan, 

den formelle læreplan, den oppfattede læreplan, den operasjonaliserte læreplan og den erfarte 

læreplan, og disse perspektivene kan vise noe av kompleksiteten i arbeidet med en 

rammeplan. 

 I følge Goodlad, referert til i Østrem (2009), er det den oppfattede læreplanen som har størst 

betydning for den praktiske bruk og realisering av planen, som i praksis viser seg ved 

førskolelærerens evne til å lese og tolke læreplanen. Dette vil igjen ha betydning for hvordan 

det pedagogiske arbeidet planlegges, gjennomføres, dokumenteres og vurderes. 

Rammeplanen har blitt sett på som en åpen maksimumsplan med rom for fortolkninger, som 

ikke definerer minstekrav til hva barna skal lære, men den er åpen for muligheten for 

førskolelæreren til å velge lærestoff. Dette utgangspunktet for det pedagogiske innholdet i 

barnehagen kan kanskje være tilstrekkelig for førskolelæreren som forstår rammeplanen med 

en dynamisk forståelse. I praksis vil førskolelæreren med en dynamisk forståelse stadig 

analysere planen, og denne analysen, sammen med situasjonen og barnet danner grunnlaget 

for valg av innhold i barnehagehverdagen. I motsetning til dette kan et naivt syn resultere i at 

innholdet i rammeplanen bli tatt for gitt og forhåndsbestemt, og kanskje sett som en 

anerkjennelse av eksisterende praksis. I verste fall kan dette kanskje resultere i at det ikke blir 

gitt tilstrekkelig støtte til språklig utvikling for de grupper av barn som har behov for spesiell 

støtte, og vil kanskje kunne være spesielt aktuelt i barnehager som mangler pedagogiske 

ledere med formell pedagogisk kompetanse (Østrem m. fl. 2009). Dette viser igjen, som ble 

diskutert i kapittel 5.1.1, at blant annet voksne med forskjellig bakgrunnskunnskap, kan tolke 
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R -06 på forskjellige måter, som videre kan resultere i at ikke alle barn møter et adekvat 

språkstimulerende miljø i barnehagehverdagen sin.   

Det første delprosjektet i undersøkelsen til Østrem m. fl.(2009) ønsket å få en oversikt over 

styrernes vurdering av arbeidet med rammeplanen, og det er resultater fra denne som 

diskuteres videre. Det ble sendt ut spørreskjemaer til samtlige barnehager i fire kommuner i 

hvert fylke, hvor det blant annet ble spurt etter hvordan barnehagen har arbeidet med 

fagområdet ”Kommunikasjon, språk og tekst”. Det var bare 50,2 prosent, det vil si 469 

barnehager som besvarte spørreskjemaet, noe som er en relativt lav svarprosent. Forskerne 

fant at de første 30 prosent som svarte hadde nesten samme svarfrekvens som i resten av 

materialet, og derfor blir utvalgseffekten ikke blir ansett for å være særlig stor. Svarene i 

undersøkelsen er basert på styrernes egenvurderinger, noe som kanskje kan føre til at 

resultatene som er levert kan være mer positive, eller problemer blir underrapportert, fordi 

styrerne kan ha et ønske om å fremstille egen barnehage i et positivt lys.  

Resultatene fra undersøkelsen viser at 54 prosent av barnehagene i stor grad har vektlagt tiltak 

innenfor fagområdet ”kommunikasjon, språk og tekst” som hele eller deler av personalet har 

deltatt i, og 38 prosent har vektlagt dette i noen grad. Det betyr at 8 prosent av barnehagene i 

liten eller ingen grad har vektlagt dette. Videre opplyser styrerne at de i 67 prosent av 

barnehagene har arbeidet systematisk med fagområdet inneværende barnehageår, og 29 

prosent opplyser at de har arbeidet noe med det, og dette viser at dette er fagområdet som 

ifølge styrerne står mest i fokus. Videre blir fagområdet ikke vurdert som krevende å omsette 

i praksis av 43 prosent, mens 49 prosent opplever det som noe krevende. Disse resultatene 

fremstår jo i utgangspunktet som positive med tanke på hvor viktig det er å fokusere på barna 

sitt språk i barnehagen, men slik jeg vurderer R- 06 kan jeg vanskelig se at dette fagområdet 

ikke er krevende å omsette i praksis, blant annet fordi det er mange vage formuleringer 

relatert til de ulike aspektene som barnehagen skal bidra til at barna erfarer. Hvorfor vurderer 

43 prosent av styrerne at fagområdet ikke er krevende å omsette i praksis? Er det fordi vi har 

forskjellige oppfatninger relatert til hvordan innholdet i R – 06 skal omsettes i praksis?  

For å kunne vurdere kvaliteten på innholdet i arbeidet med fagområdet, bør vi vite litt mer 

spesifikt om hvilke metoder det er arbeidet med. Styrerne har i svarene på undersøkelsen 

presisert nærmere hvilke arbeidsmåter de fokuserer på, og det er bruk av sang, rim og regler 

som er mest utbredt, og 85 prosent arbeider ganske mye med dette. Er det bruk av disse 

aktivitetene som fører til at fagområdet ikke blir vurdert som krevende? Fra kapittel 4 ser vi at 
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det ikke nødvendigvis er bruk av disse metodene som gir barna de beste 

utviklingsmulighetene innenfor slik som språkaspektet fonologisk bevissthet. Hvis vi kan anta 

at dette er den eneste metoden det spørres etter som fokuserer på å utvikle barnas fonologiske 

ferdigheter, er dette kanskje ikke tilstrekkelig for å kunne vurdere kvaliteten på arbeidet med 

dette språkaspektet i barnehagene. Dette blant annet fordi vi ikke vet noe om hvordan 

barnehagene for eksempel tilrettelegger og følger opp arbeidet med rim i barnehagen, eller i 

hvilken grad hele barnegruppen er involvert i aktiviteten. I tillegg burde det kanskje vært stilt 

litt mer nyanserte spørsmål relatert til dette arbeidet, og ikke et ensidig fokus på bruk av rim 

og regler? Mer nyanserte spørsmål ville vel også gi Kunnskapsdepartementet og ulike 

faggrupper et bredere kunnskapsgrunnlag for vurdering og videre arbeid med innhold i 

barnehagene. Etter mitt syn burde det også blitt undersøkt arbeid mer spesifikt relatert til å 

lytte til stavelser og lyder i ord, som også er omtalt i R – 06 som et område barnehagen skal 

bidra til at barna får erfare.  

72 prosent rapporterer at de arbeider ganske mye med høytlesing, og 26 prosent har arbeidet 

noe med dette. Det er vanskelig å vurdere, slik jeg ser det, hvilken verdi dette har for barnas 

språkstimulering, når vi ikke vet på hvilken måte barna har blitt lest for på. Vi så tidligere i 

kapittel 4.5.1, at det var av stor betydning for slik som utvikling av barnas vokabular, på 

hvilken måte barna ble lest for. I denne forbindelse opplyser 31 prosent at de har arbeidet 

ganske mye med samtaler om rare og vanskelige ord, slik at det kanskje kan se ut til at det 

ikke er like utbredt at de voksne snakker om ord som det er at de leser høyt for barna. Vi har 

sett i kapittel 4.5.1, at det er blant annet samtaler om ord, hvor barna er aktive deltagere, som 

gir best effekt med tanke på å utvikle barnas vokabular. 

Videre kan det også virke bekymringsfullt at det er hele 28 prosent av barnehagene som ikke 

arbeider mye med høytlesning blant de eldste barna i barnehagen og 39 prosent for de yngste. 

Dette med tanke på at forskningsresultater viser at denne metoden er viktig i praksis, lesing 

med vekt på dialoger, for å understøtte barnas språkutvikling.            
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5.2 Kartlegging av språkferdigheter ved bruk av 

TRAS  

 

Denne teksten har i foregående kapitler sett på hvilken betydning en god språkutvikling i 

førskolealder har for de ulike barna sine forutsetninger for å utvikle leseferdigheter i skolen. 

Vi kan med bakgrunn i denne informasjonen, hevde at det er viktig at barnehagene så tidlig 

som mulig blir oppmerksomme på barn som strever med språket, slik at vi har mulighet til å 

forebygge eller begrense senere språk- og lesevansker. I denne forbindelse er det viktig at 

barnehagene kan planlegge, dokumentere og vurdere den pedagogiske virksomheten som har 

betydning for barnas språkutvikling (Kunnskapsdepartementet 2006). Å skaffe seg oversikt 

over barnas språklige kompetanse kan være starten på et arbeid med å utjevne de språklige 

forskjellene blant barnehagebarn, og R - 06 gir føringer for dokumentasjonsarbeidet i 

barnehagen: ”Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som 

grunnlag for barnehagens utvikling. Dokumentasjonen kan være et middel for å få frem ulike 

oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Barns læring og personalets 

arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og 

oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling” (Kunnskapsdepartementet, 

2006:27).  

Med andre ord reiser R - 06 krav om at barnehagen skal dokumentere arbeidsmåter og 

synliggjøre at personalet legger et kritisk og reflekterende blikk på det pedagogiske arbeidet. 

 Lenz Taguchi (2000) hevder at pedagogisk dokumentasjon med etterfølgende refleksjon gjør 

oss i stand til å bli bedre pedagoger. Refleksjon vil i praksis vise seg ved at den pedagogiske 

dokumentasjonen bevisst utsettes for aktiv bearbeiding (Røys 2007).  

Pedagogisk dokumentasjon ved kartlegging av barnas språkferdigheter kan derfor brukes både 

med den hensikt å planlegge og vurdere virksomheten i barnehagen, samt synliggjøre hvert 

enkelt barns språkferdigheter. Med andre ord kan pedagogisk dokumentasjon og systematisk 

kartlegging av språkferdigheter være et redskap for å endre miljøet med den hensikt å skape et 

best mulig språkstimulerende miljø. Dette fordi et stadig reflekterende blikk på den 

pedagogiske praksisen i barnehagen sikrer utvikling av ny kunnskap, og øker bevisstheten hos 

dem som arbeider med språk og dokumentasjon av språklige aktiviteter, som videre kan 

brukes til å forbedre barnehagens språkmiljø. Bare når resultatene fra kartleggingen brukes for 
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å stimulere og forbedre pedagogisk praksis, kan den få slik betydning for det enkelte barnet 

og for språkmiljøet (Gjems 2010).  

Resultatene fra kartleggingen kan hjelpe oss å identifisere neste steg i utviklingen til barnet, 

det vil si det som Vygotsky kaller den nærmeste utviklingssone. Det vil si at kartleggingen 

avdekker hvilken læring som har funnet sted og i tillegg barnas læringspotensiale (Bravery 

2002). Det er denne tankegangen som beskriver det vi senere omtaler som dynamisk 

kartlegging, det vil si en kartlegging som ikke er et statisk mål på barnas prestasjoner, men 

som fokuserer både på det barnet alt kan, og potensialet for videre læring. Denne 

kartleggingsmetoden hjelper de voksne til både å forstå hva barnet kan, og avdekke hvilket 

læringspotensial som den voksne videre skal støtte og oppmuntre til i barnets videre utvikling 

(Bodrova og Leong 2007). TRAS – observasjonene tar utgangspunkt i en slik dynamisk 

kartlegging, og mer enn halvparten av barnehagene i Norge bruker disse i 

kartleggingsarbeidet av barnas språk i barnehagen. Jeg vil derfor se nærmere på innholdet i 

dette kartleggingsmateriellet, og vurdere i hvilken grad bruk av dette gir forutsetninger for å 

skape et språkstimulerende miljø i barnehagene.  

 

 

5.2.1 Hva er TRAS? 

 

TRAS, som er en forkortelse for Tidlig Registrering Av Språkutvikling, er et 

observasjonsmateriell utviklet for å være et verktøy i arbeidet med å registrere og observere 

barna sine språkferdigheter. Målet med bruk av TRAS - observasjoner er å finne frem til de 

barna som har, eller er i risiko for å erverve, en forsinket språkutvikling, slik at disse kan få 

tidlig hjelp til å forebygge at vanskene utvikler seg. Det hevdes at i dette arbeidet kan TRAS 

materiellet hjelpe pedagogene, på en profesjonell og adekvate måte, å finne barna i 

risikogruppen. Materiellet, et observasjonsskjema og en håndbok, ble utviklet i et samarbeid 

mellom Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, Senter for atferdsforskning og 

Senter for leseforskning ved universitetet i Stavanger, Bredtvet kompetansesenter og Eikelund 

kompetansesenter (Horn m. fl 2003). 

TRAS er ment å undersøke språkutviklingen til barn, og i denne forbindelse er det viktig å 

vurdere om vi ved å observere barna sine språkferdigheter som er beskrevet i TRAS – 
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skjemaet, virkelig får den informasjonen vi er ute etter, det vil si validiteten ved 

observasjonsmateriellet. På grunn av manglende andre norske kartleggingsverktøy å 

sammenligne resultatene med, er det i utarbeidingen av materiellet, hentet informasjon fra 

utenlandsk materiell, uten at innholdet her direkte er overført. Utviklingen av materiellet 

bygger derfor i større grad på allment aksepterte teorier, og forfatterne hevder med bakgrunn i 

dette at de kan argumentere sterkt for validitet. Innholdet i TRAS – skjemaet bygger derfor, i 

følge TRAS – gruppen, på aksepterte teorier innen språkvitenskap, småbarnspedagogikk og 

utviklingspsykologi (Espenakk m.fl. 2003). Jeg vil anta at dette er teorier som også ligger til 

grunn for utarbeiding av utenlandsk kartleggingsmateriell også, og at det er derfor forfatterne 

kan hente informasjon fra disse til utarbeiding av inndelingen i observasjonsskjemaet og 

hvilke aldersforventninger som er lagt inn.  

I kapittel 2.2.1 ble det diskutert utfordringer relatert til det å overføre resultater fra utenlandsk 

forskning til norske forhold, blant annet med tanke på ulike pedagogiske tilnæringer i de 

forskjellige lands barnehagekulturer. Ut fra denne diskusjonen vil jeg anta at ferdigheten som 

for eksempel det å kunne skrive navnet sitt, kanskje kan måles ved et tidligere alderstrinn 

mange steder i utlandet enn det vi kan gjøre her i Norge. Jeg vil derfor kanskje være noe 

skeptisk til for eksempel validiteten ved målene for området språklig bevissthet ved 4 – 5 års 

alderen, hvor et av områdene som skal vurderes er om barnet kan skrive navnet sitt. Dette hvis 

aspektet er hentet fra amerikansk kartleggingsmateriell som har et større og tidligere fokus på 

bokstaver og skriving i denne alderen, enn det vi har tradisjon for her. Er det om barnet kan 

skrive navnet sitt ved 4 – 5 års alderen det beste målet for språklig bevissthet, og det viktigste 

å vurdere i denne alderen her i landet? I kapittel 3.4.1 ble språklig bevissthet beskrevet som et 

relativt omfattende begrep, som ivaretar ulike aspekt ved språket, slik som fonologisk 

bevissthet, morfologisk bevissthet og så videre. Kanskje det derfor kan være bedre å vurdere 

barna sine ferdigheter for eksempel i forhold til å finne stavelser eller lyder i ord, enn om 

barnet kan skrive navnet sitt? 

I tillegg til å vurdere validiteten ved observasjonsmateriellet, er det også viktig å vurdere 

reliabiliteten eller påliteligheten ved dette. Høy reliabilitet betyr i praksis at man får det 

samme resultatet hver gang noe undersøkes, det vil si at forskjellige personer som vurderer et 

barn ved bruk av TRAS materiellet i ulike situasjoner, vil få det samme resultatet. I TRAS har 

man valgt å undersøke reliabiliteten ved at to uavhengige observatører ser på det samme 

barnet. Det ble imidlertid satt som krav at observatørene hadde utdanning som førskolelærer, 
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for at forskjellene ikke skulle skyldes forskjeller i for eksempel faglig innsikt (Solheim 2003). 

Ut fra dette kan vi kanskje tolke forfatterne dit hen, at i tilfeller hvor det ikke er 

førskolelærere som utfører vurderingen, men kanskje ufaglærte assistenter, så kan vi risikere 

at undersøkelsene vil bære preg av lav reliabilitet. 

Resultatene fra undersøkelsen av reliabiliteten, beskrevet av Solheim (2003), viser at det er 

positive korrelasjoner for alle aldersgrupper og for alle delområdene. Det må nevnes at på 

dette tidspunktet hadde ikke observatørene tilgang til TRAS – håndboken, men bare sin 

førskolelærerutdanning som bakgrunnskunnskap for vurderingene. Forfatterne regner med at 

observasjonene blir mer presise når observatørene har tilgang til å lese TRAS- håndboken 

først, fordi observasjonene kanskje blir mer presise når de blir utført på grunnlag av 

beskrivelsen av de enkelte områdene. Men uansett kommer man ikke utenom at mye av 

resultatene baserer seg på observatørenes skjønnsmessige vurdering, slik som vurderinger 

relatert til i hvilken grad barnet mester en ferdighet. Forfatterne hevder videre at disse 

graderte observasjonene gir grunnlag for viktige konklusjoner når det gjelder det praktiske 

arbeidet, selv om den skjønnsmessige vurderingen reduserer reliabiliteten. Jeg vil i denne 

forbindelse hevde at det er ytterst viktig at man i praksis tar hensyn til en eventuell lav 

reliabilitet ved gjennomgang av resultatene fra TRAS observasjoner, fordi den kanskje usikre 

reliabiliteten vel kan sies å kunne gjøre det vanskelig å bruke disse i viktige konklusjoner 

relatert til barnet i praksis. Jeg tenker blant annet på at vi ikke må skape unødvendige 

bekymringer hos omsorgspersoner rundt barnet. Derfor kan jeg vel si meg enig i det J. Frost 

(2003) uttaler, at det i arbeidet med utfylling av skjemaet er viktig at det settes av god tid til 

felles refleksjon over det som er observert, slik at barnets utvikling beskrives på en mest 

mulig pålitelig måte, og eventuelt nye tiltak kan planlegges på bakgrunn av dette. For at 

vurdering skal være mest mulig kvalifisert er det derfor viktig at alle de voksne i barnehagen 

setter seg inn i det teoretiske grunnlaget for TRAS -skjemaet, slik at alle har en felles teoretisk 

plattform å vurdere barna ut i fra.  
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Fig. 5.3: TRAS – sirkelen og eksempel på hva som vurderes innenfor området språklig bevissthet 

 

Observasjonsskjemaet, fig 5.3, er formet som en sirkel og inndelt i åtte ulike områder som har 

betydning for barnas språkutvikling: Språkforståelse, språklig bevissthet, uttale, 

ordproduksjon, setningsproduksjon, samspill, kommunikasjon og oppmerksomhet. Hvert av 

områdene er videre inndelt i aldersgruppene 2-3 år, 3-4 år og 4-5 år, med tilhørende spørsmål 

og svarfelt til hver aldersinndeling innenfor de 8 ulike områdene. Observasjoner gir grunnlag 

for å besvare spørsmålene, og i praksis gjøres dette ved at feltene i sirkelen fylles ut ved 

mestring, skraveres ved delvis mestring og blir stående tomt hvis barnet ikke mestrer 

ferdigheten. Observasjonene skal utføres enten i naturlige omgivelser uten intervenering fra 

den som observerer, eller der hvor det er nødvendig, i dynamisk samspill med en voksen 

(Espenakk m. fl. 2003). Dynamisk samspill betyr at den voksne gir barna støtte eller hint, og 

slik undersøker vi hvilke oppgaver barna mestrer i samarbeid med mer kompetente andre 

Dette er i situasjoner hvor vi som observatør har behov for å vurdere nærmer i hvilken 

utstrekning barnet mestrer de ulike ferdighetene på egen hånd og eventuelt vurdere hvor mye 



62 

 

hjelp barnet trenger for å mestre. Vi kan derfor si at kartleggingen baserer seg på en dynamisk 

arbeidsmåte (Bodrova og Leong 2007).    

Hvis vi ser tilbake til kapittel 4, viser forskningsresultatene til Tabors m. fl (2001), 

metaanalysen til NELP (2008) og den norske undersøkelsen til Lervåg og Aukrust (2009), 

blant annet at det er barnas fonologiske ferdigheter, ordforråd og alfabetkunnskap, som er 

aspekter ved språket som gir barna grunnlag for å bli gode lesere. Hvordan blir disse 

aspektene ved språket ivaretatt i observasjonsmateriellet?  

Barnas fonologiske ferdigheter blir slik jeg ser det, vurdert i området språklig bevissthet.  

Hvis vi ser tilbake til kapittel 4.5.2, ble det av Anthony m. fl. (2003) foreslått at barnas 

utviklingsferdigheter innenfor fonologisk bevissthet er fra større til suksessivt mindre 

lydenheter, og at et ensidig fokus på rimeaktiviteter ikke nødvendigvis er den mest adekvate 

metoden å bruke i arbeidet med utvikling av barnas fonologiske bevissthet. I TRAS 

observasjonsmateriellet er det i alle tre utviklingstrinn innenfor språklig bevissthet kanskje et 

noe ensidig fokus på rim. I denne forbindelse tenker jeg at det kanskje burde være et større 

fokus på å kartlegge barnas ferdigheter innenfor et bredere aspekt av fonologisk bevissthet, og 

inkludere å måle ferdigheter som barnas evne til å manipulere eller dele opp ord, og videre 

stavelser og kanskje til slutt i 4 -5 års alderen finne første lyd i et ord.  Personalet i 

barnehagen vil nok i mange tilfeller planlegge aktiviteter i barnehagen etter innholdet i 

kartleggingsmateriellet. Kan vi da risikere at det blir et ensidig fokus på at barna skal lære å 

skrive navnet sitt, på bekostning av arbeid med lyder i språket, eller lyd – bokstav 

forbindelser? I kapittel 5.1.2, erfaringer med bruk av rammeplanen, svarte 85 prosent av 

styrerne at de brukte sang, rim og regler i språkarbeidet. Disse resultatene, samt innholdet i 

TRAS observasjonene med til dels ensidig fokus på bruk av rim i arbeidet med fonologisk 

bevissthet, viser slik jeg ser det at tradisjonen med bruk av rim i norske barnehager fortsatt er 

sterk. Jeg vil samtidig understerke at forskning fra kapittel 4.5.2 viser at rimeferdigheter gir et 

grunnlag for utvikling av fonologisk bevissthet, slik at det er nyttig å fokusere på denne 

aktiviteten i barnehagene. Det jeg imidlertid stiller spørsmål ved, er om vi burde trekke i et 

bredere spekter av ferdigheter å arbeide med, det vil si mer fokus på stavelser, fonem, og 

eventuelt fonem – grafem – forbindelsen? Videre ville det da kanskje være behov for å foreslå 

et bredere aspekt av metoder for å hjelpe barna til større språklig bevissthet, enn det som er 

foreslått i håndboken til nå, som er begrenset til å foreslå bruk av sangleker, lek med rimord 

og rytmen i ord (Frost, 2003). Jeg må i tillegg nevne at vi kan se et positivt aspekt ved at vi 
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skal ta stilling til om barnet kan skrive navnet sitt: bokstaver blir viet oppmerksomhet. 

Resultater fra kapittel 4.2 viste oss at bokstavkunnskap i førskolealder gir et grunnlag for å 

lære å lese i skolen!  

5.3 Oppsummering av forutsetninger for å skape et 

adekvat språkmiljø 

 

Jeg har valgt å analysere R – 06 og innholdet i TRAS – materiellet, for å vurdere barnehagene 

sine forutsetninger for å skape et adekvat språkmiljø.  

Bloom & Lahey sin språkmodell beskriver at et språk består av innhold, form og bruk. R – 06 

ivaretar disse språkaspektene i større eller mindre grad. Språkets innhold blir ivaretatt fordi 

det skal legges til rette for at barna utvikler begrepsforståelse og ordforråd. Språkets form blir 

eksplisitt ivaretatt med oppmerksomhet mot å lytte til lyder og rytme i språket, mens 

morfologi og syntaks, slik jeg ser det, er implisitt ivaretatt i sammenheng med at barna skal få 

et positivt forhold til tekst. R – 06 uttrykker at barnehagen skal bidra til at barna skal erfare å 

bruke språket til å løse konflikter og til å skape positive relasjoner, og derfor blir pragmatiske 

ferdigheter også ivaretatt.  

Alfabetkunnskap gir grunnlag for å lære å lese, og R -06 uttrykker at barna skal bli fortrolige 

med bokstaver. Jeg vil hevde at dette blir for upresist, fordi det er vanskelig å tolke hva det i 

praksis vil si å bli fortrolige med bokstaver. Kanskje vil vi ha nytte av en videre diskusjon 

rundt hvor mye vi faktisk ønsker at barna skal kunne før skolestart? Dette blant annet fordi vi 

ønsker at alle barn skal få mulighet til å utvikle den samme kompetansen i barnehagen. 

Arbeidsmetodene er viet lite oppmerksomhet i R – 06, og derfor er det slik jeg ser det, 

kanskje behov for barnehagene å bruke temahefte om språkmiljø og språkstimulering i 

barnehagene for å ha gode forutsetninger for å skape et språkstimulerende miljø. Dette kan 

hevdes fordi det ikke er uten betydning hvilke metoder vi bruker for eksempel i arbeidet med 

utvikling av barnas ordforråd. Kanskje det er flere som vil bruke adekvate metoder hvis de 

leser om slik som samtaler og betydningen av å snakke om hva ord betyr i temaheftet? Vi så 

fra undersøkelsen til Østrem m. fl. (2007), at det kan se ut til å være et potensial for å bedre 

innholdet i barnehagens språkmiljø, hvis barnehagene velger mer adekvate metoder.  
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Mer enn halvparten av barnehagene i Norge bruker TRAS – observasjoner, som er forkortelse 

for Tidlig Registrering Av Språkutvikling, i arbeidet med å kartlegge barnas språkferdigheter. 

Et utfylt observasjonsskjema gir et visuelt bilde av barnets språkferdigheter innenfor ulike 

språkområder som innhold, form og bruk. De ulike delene av språket blir alle ivaretatt i større 

eller mindre grad, men inndelingen slik jeg ser den, samsvarer i mindre grad med Bloom & 

Lahey (1978) sin språkmodell.  

En nærmere vurdering av området språklig bevissthet, som ivaretar utviklingen av 

fonologiske ferdigheter, viser kanskje et noe ensidig fokus mot rimeaktiviteter. Jeg vil anta at 

fokus på et bredere aspekt innenfor utvikling av fonologisk bevissthet, slik som stavelser og 

lytte til lyder i ord, kanskje vil resultere i at bruk av TRAS – observasjonene vil gi oss et 

bedre bilde av barna sine fonologiske ferdigheter før skolestart. Alfabetkunnskap blir implisitt 

ivaretatt ved at vi vurderer slik som om barnet kan skrive sitt eget navn, men også her kan det 

kanskje være andre spørsmål som kunne blitt trukket inn. Kanskje i større grad vurdere 

generell kunnskap om bokstaver, eller forbindelsen mellom bokstaver og lyder?  

Resultatene her viser at innholdet i R – 06, samt bruk av temaheftet og TRAS – observasjoner 

i henhold til håndboken, gir barnehagene gode forutsetninger for å skape et språkstimulerende 

miljø. Jeg synes videre det er interessant å se nærmere på hva vi vet om hvordan 

forutsetningene kommer til uttrykk i praksis. Hva vet vi mer om det språkstimulerende miljøet 

i barnehagene i praksis? 

 

 

5.4 Hva vet vi om det språkstimulerende miljøet i 

barnehagene i dag? 

 

Vi voksne har vel et ønske om at alle barn skal bli gode lesere, fordi mange av oss vet at dette 

er av betydning for i hvilken grad de vil lykkes i skolen og senere i livet. I kapittel 5.3 

diskuterte jeg forutsetningene for å skape et adekvat språkmiljø i barnehagene, med 

utgangspunkt i R – 06 og TRAS. Videre vil jeg drøfte innholdet i Winsvold og Gulbrandsen 

(2009) sin rapport: Kvalitet og kvantitet. Kvalitet i en barnehagesektor i sterk vekst, og Høier 

(2010) sin artikkel fra Norsk pedagogisk tidsskrift: Tidlig innsats for livslang læring – Et 
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språklig perspektiv på barnehagens arbeid med 4 – 5 åringene. Dette for å vurdere om disse 

kan fortelle oss noe om hvordan forutsetningene kommer til uttrykk i praksis i barnehagene i 

dag; får alle barn et rikt og variert språkmiljø i barnehagen, slik Rammeplanen beskriver at 

alle må få?   

 

 

5.4.1 NOVA – rapport: Kvalitet og kvantitet i en barnehagesektor i 

sterk vekst.  

 

I 2008/2009 ble forskningsinstituttet NOVA engasjert av Kunnskapsdepartementet for å 

gjennomføre en undersøkelse av norske barnehager. Bakgrunnen for engasjementet var et 

ønske fra Kunnskapsdepartementet om å få oppdatert kunnskap om hvordan kvalitetsarbeidet 

i barnehagene har utviklet seg de siste årene, særlig med tanke på den sterke veksten som har 

vært i antall barnehageplasser de siste årene. Denne undersøkelsen, som bygger på to tidligere 

undersøkelser gjennomført på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet, inkluderer også 

språkkartlegging og språkstimulering som nye temaer (Winsvold og Gulbrandsen 2009).  

Undersøkelsen baserer seg på spørreskjema sendt til et representativt utvalg av 1000 ordinære 

barnehager. Det var styrerne som ble bedt om å svare, og 72 prosent returnerte svar på 

spørreskjemaet (Winsvold og Gulbrandsen 2009). Spørreskjemaet som ble brukt, inneholdt 

lukkede spørsmål, en metode som kanskje ikke gir et tilstrekkelig bilde av for eksempel 

hvordan språkstimulerende miljøet er i praksis. Dette spesielt fordi det ikke på forhånd er 

utarbeidet en felles forståelse av hva vi her skal forstå med for eksempel begrepet 

språkstimulerende miljø (Langdridge 2006). Det må videre poengteres flere forhold som kan 

legge en begrensning på påliteligheten i svarene, blant annet at de er basert på egenvurdering, 

samt bare styrerens perspektiv på situasjonen i barnehagen. Det kan jo tenkes at styrerens 

rapportering ikke nødvendigvis er sammenfallende med det som de andre i personalgruppen 

ville rapportert (Østrem m. fl. 2009).  

Hvordan kan vi så definere hva som er kvalitet i en barnehage? Kvalitet i barnehagen dreier 

seg om innhold, og ut fra innholdet kan man vurdere om noe er kvalitativt forskjellig fra noe 

annet. For barnehagene er det R - 06 som gir retningslinjer for kvalitetsarbeid og utvikling, ut 

fra hva vi kan kalle innholdsmessig kvalitet (Winsvold og Gulbrandsen 2009). Denne 
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undersøkelsen begrenser seg imidlertid, slik jeg ser den, til i beste fall å fastslå om noe er på 

plass eller ikke. Resultatene kan fastslå om barnehagene jobber med de ulike fagområdene i R 

- 06, og om de ulike fagområdene vektlegges likt, men kan etter mitt syn ikke si så mye om 

kvaliteten på det arbeidet som er relatert til de ulike spørsmålene i undersøkelsen. Dette kan 

begrunnes med at undersøkelsen blant annet spør om i hvilken grad barnehagen arbeider med 

for eksempel språkstimulerende arbeid, uten at det er definert noen felles kriterier for hva 

dette arbeidet skal innebære. Det kan kanskje virke som en noe snever innfallsvinkel til 

undersøkelsen, hvis det i utgangspunktet var et ønske fra Kunnskapsdepartementet om å få en 

oversikt over kvalitetsarbeidet i barnehagene relatert til blant annet språkstimulering. 

Resultatene fra undersøkelsen gir, etter mitt syn, bare en oversikt over hvilke barnehager som 

selv mener de jobber med de ulike fagområdene, uten at vi vet noe om innholdet i arbeidet. 

Derfor er det begrenset hva rapporten kan fortelle oss om kvaliteten på det språkstimulerende 

miljøet som de ulike barna møter. Jeg velger likevel å bruke noe av informasjonen fra 

rapporten, fordi den blant annet kan gi oss en pekepinn på hvilke forutsetninger som er til 

stede for å skape et adekvat språkstimulerende miljø i barnehagene 

I undersøkelsen blir styrerne spurt om i hvilken grad de arbeider systematisk med språklig 

kompetanse. De har kunnet velge mellom disse tre svars kategoriene: arbeidet lite med, 

arbeidet noe med og arbeidet mye med. Språklig kompetanse er det området der flest svarer at 

det jobber de mye med. 67 prosent av barnehagene svarer at de arbeider mye med dette 

området og 22 prosent arbeider noe med det. Det må samtidig nevnes at 10 prosent av 

barnehagene ikke har svart på dette spørsmålet, noe som av forskerne antydes som et tegn på 

at kan skyldes at dette ikke er et prioritert område, og at de velger ikke svare i stedet for 

krysse av for arbeidet lite med. Med utgangspunkt i blant annet disse tallene har forfatterne en 

positiv vinkling i innledningen til kapittelet som omhandler språk: ” I barnehagen blir læring 

og språklig kompetanse vektlagt i stadig større grad, man er tydelig bevisst språkets betydning 

for barnas sosiale og mentale utvikling” (Winsvold og Gulbrandsen 2009: 101). I 

utgangspunktet vil vi kunne tolke dette som positive resultater, at det er så mye som 67 

prosent av barnehagene som uttrykker at de arbeider mye med å utvikle barnas språklige 

kompetanse. Men hvis vi ser nærmere på undersøkelsen sin oversikt over 

barnehagepersonalets stabilitet og kvalifikasjoner, vil jeg hevde at disse kanskje kan skape 

bekymring i forhold til kvaliteten på innholdet i arbeidet med barnas språklige kompetanse. 

Resultatene viser at 7 prosent av barnehagene er helt uten pedagogiske ledere som har fullført 

førskolelærerutdanningen, og i hele 31 prosent av barnehagene finner vi minst en pedagogisk 
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leder med dispensasjon fra utdanningskravet. I praksis kan dette bety at det er mange barn 

som tilbringer hverdagen i barnehager hvor de voksne ikke har formell kunnskap om språk og 

språkutvikling. Hvorfor er det viktig at de voksne i barnehagen har kunnskap om språk og 

språkutvikling? I den teoretiske referanserammen i kapittel 3, ble det påpekt at personalet bør 

de ha kunnskap om språk når de skal vurdere språkmiljøet i barnehagen og planlegge hvordan 

de kan og bør arbeide med å videreutvikle dette. For det andre må de ha kunnskap om språk 

når de skal vurdere barnas språklige ferdigheter og språklige utvikling, med andre ord når de 

skal kartlegge (Sandvik og Spurkland, 2009). Resultatene kan gi en indikasjon på at det er 

barn som tilbringer hverdagen sin i en barnehage uten voksne med formell pedagogisk 

kompetanse, og derfor kan vi vel anta at dette kan resultere i, at ikke alle barn møter et 

adekvat språkstimulerende tilbud. Dette fordi vi mest sannsynlig må anta at de voksne her 

ikke har tilstrekkelig kunnskap relatert til innhold og metoder som bør inngå i det 

språkstimulerende miljøet. Det vil si hvilke språklige ferdigheter de bør fokusere på å 

stimulere hos barna, og på hvilken måte de voksne best kan bidra til dette i praksis.  

For å undersøke om et barn har problemer med språket og for å avdekke om barnet trenger 

ekstra hjelp, blir barnehagene oppmuntret til å utføre språkkartlegging av barna. For å kunne 

gjøre dette trenger personalet kunnskap om hva som er barns normale språkutvikling, de 

trenger språkkartleggingsverktøy, og de trenger opplæring i hvordan man bruker verktøyene. 

Resultatene fra undersøkelsen viser at 60 prosent kartlegger alle barna i barnehagen 

rutinemessig, 90 prosent ved bruk av TRAS observasjoner, mens 33 prosent ikke har faste 

rutiner som gjelder alle, men barna velges ofte ut etter observasjon og behovsvurdering fra 

personalet eller foreldrene. Det er viktig at barn med behov for ekstra hjelp blir oppdaget så 

tidlig som mulig, fordi det gir mulighet for å kunne forebygge vansker som kan oppstå som 

følge av mangelfulle språkferdigheter senere. Vi så tidligere at resultatene fra undersøkelsen 

viste at i 31 prosent av barnehagene var det ved undersøkelsestidspunktet minst en 

pedagogisk leder med dispensasjon fra utdanningskravet. Vi kan derfor anta, selv om det er 

rapportert at 97 prosent av kartleggingen blir utført av pedagogiske ledere, at dette er 

kartlegging i mange tilfeller utført av voksne i barnehagen uten formell pedagogisk 

kompetanse. Dette kan videre gi en pekepinn på, at det kan knytte seg usikkerhet til hvordan 

kartleggingsresultatene kommer frem, og ikke minst hvordan de senere blir vurdert, og hvilke 

tiltak som blir utformet på bakgrunn av resultatene (Winsvold og Gulbrandsen 2009). 
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Når de ulike barnas språkutvikling har blitt kartlagt, er det viktig å følge dette opp, dersom det 

er grunn til bekymring relatert til utviklingen. Hvis det er mistanke om forsinket 

språkutvikling eller dårlig språkforståelse, skal barnet henvises til videre utredning. Det var 

93 prosent av barnehagene som oppga at de hadde skriftlige rutiner for å gå videre med saken 

og informere eller henvise til andre hvis resultatet fører til en bekymring (Winsvold og 

Gulbrandsen 2009). Det kan vel hevdes i denne situasjonen at det bør strebes mot at 100 

prosent av barnehagene skal henvise videre til for eksempel pedagogisk psykologisk tjeneste, 

hvis det er mistanke om avvik i språkutviklingen, og barnet kanskje har behov for en 

utredning for å vurdere behovet for spesialpedagogisk hjelp.   

76 prosent av barnehagene opplyser at de har opprettet et særskilt språkstimuleringstilbud. I 

de ulike barnehagene er det forskjellig hvilke barn som mottar dette tilbudet. I omtrent 

halvparten av barnehagene er det barn som er vurdert å ha særskilte behov, 31 prosent har 

tilrettelagt for minoritetsspråklige, og i 36 prosent av barnehagene er det et tilbud til alle barn. 

Undersøkelsen viser samtidig at det er 62 prosent av barnehagene som har minoritetsspråklige 

barn i barnehagen sin, og det kan derfor være minoritetsspråklige barn med svake 

norskspråklige ferdigheter som ikke møter noe særskilt språkstimuleringstilbud i barnehagen, 

men vi kan selvsagt ikke regne med at det er alle minoritetsspråklige barn som har dette ekstra 

behovet heller.  

Hvilke konkrete metoder eller læremidler brukes så i dette språktilbudet? I mange barnehager 

bruker de flere ulike metoder og læremidler, men det er Snakkepakken og egnede 

bøker/lydbøker som er det mest anvendte, og 48 prosent oppgir dette som læremidlene. 

Videre er det 16 prosent som bruker strukturerte samtaler, og en stor andel bruker i tillegg 

egen produsert materiale eller annet eksternt materiale. Hvis vi ser tilbake til avhandlingens 

kapittel 4.5 om tiltak for å fremme språkferdigheter hos førskolebarna, ble det fremhevet 

betydningen av å lese bøker sammen med barna og å være i dialogiske samtaler med dem. Jeg 

vil derfor hevde at resultatene kan vekke bekymring med tanke på i hvilken grad personale er 

bevisste i sitt arbeid med barnas språkutvikling. I denne forbindelse kan vi vel også hevde at 

det er et for begrenset område av språkaktiviteter som blir etterspurt i spørreskjemaet. Vi så 

tidligere at det i undersøkelsen vedrørende R – 06 i kapittel 5.1.2, at det ble vist til at så 

mange som 85 prosent av barnehagene bruker sang og rim som metode. Disse metodene er 

ikke nevnt i spørreskjemaet. Jeg vil tenke at skal vi vurdere kvaliteten på det 

språkstimulerende miljøet i barnehagen, bør det fange opp ulike sider ved språket: innhold, 
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form og bruk. Samtidig vet vi at slik som Snakkepakken er bygget opp, ved adekvat bruk, 

dekker mange språklige aspekt. Men slik som denne undersøkelsen er gjennomført kan vi 

ikke vurdere på hvilken måte de ulike barna har fått erfare dette verktøyet i praksis.   

Slik som resultatene fremkommer fra denne rapporten vil jeg hevde at det er behov for en 

grundigere vurdering av det språkstimulerende arbeidet i praksis, særlig med tanke på 

resultatene fra kapittel 4.5 som forteller at det for eksempel ikke er uten betydning på hvilken 

måte vi leser bøker for barna, og effekten det har på utviklingen av barnas ordforråd. Denne 

teksten vil derfor se nærmere på en undersøkelse gjennomført av J. Høier, som ser nærmere 

på hvordan 13 barnehager arbeider med å utvikle de eldste barna i barnehagen sitt språk. 

 

 

5.4.2 Resultater fra observasjoner og spørreskjema i 13 barnehager 

 

I en artikkel skrevet av Høier (2010), rettes oppmerksomheten mot hvordan barnehagene 

arbeider for å utvikle de eldste barna sitt språk. Undersøkelsen ble gjennomført av 

førskolelærerstudenter i sin siste praksisperiode høsten 2008. 13 barnehager deltok, og 

informasjonen baserer seg blant annet på studentenes observasjoner i barnehagene. 

Observasjonsskjema som ble anvendt i undersøkelsen ble utarbeidet av faglærer. Spørsmålene 

var knyttet til barnehagens arbeid med rammeplanens fagområder med hovedfokus på 

området språkstimulering og begrepsbygging. I tillegg ble det fokusert på å sikre kvalitet på 

observasjonene, ved blant annet at alle studentene fikk en felles forståelse av hva hvilke språk 

ferdigheter oppmerksomheten skulle rettes mot.. Det ble totalt gjennomført 86 

observasjonsdager, og resultatene fra observasjonsdagene viser at det er stor sammenheng 

mellom det de ulike studentene har registrert fra de forskjellige observasjonssituasjonene. 

Denne undersøkelsen er selvsagt ikke ment å gi et fullstendig bilde av hvordan barnehagene 

arbeider med fokus på barnas språkutvikling, men det kan kanskje likevel gi oss et 

hovedinntrykk av arbeidet (Høier 2010).  

Voksnes muntlige formidling. 41 observasjoner ble utført av voksnes muntlige formidling. 

Denne var i hovedsak knyttet til presentasjon av planene for dagen. Her er det også noen få 

eksempler på at de voksne forklarer ukjente begrep for barna som dukker opp i sammenheng 

med introduksjon av enkelte av aktivitetene. Dette er språkaktiviteter som vi kanskje burde 
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registrert mer av, fordi å forklare ukjente begrep for barna, er med på å utvikle deres 

ordforråd, slik som resultatene viste fra undersøkelsen i kapittel 4.5.2.   

Barns muntlige formidling. I fellesskapsstunder ble 60 observasjoner gjennomført av barnas 

muntlige formidling. I 58 prosent av tilfellene forteller barna om hva de har gjort for 

eksempel i helgen, de rimer i 23 prosent, 5 prosent forteller vitser og annet har blitt vurdert til 

13 prosent. Det er ikke opplyst noe i hvilken grad de voksne støtter barna i deres utvikling av 

evne til å fortelle og bruk av nye ord, eller følger opp det enkelte barns rimeferdigheter. Det 

vil her, slik jeg ser det, være behov for en mer detaljert beskrivelse av aktivitetene for å kunne 

si noe om kvaliteten på dem, det vil si om aktiviteten er med å utvikle barnas språkferdigheter 

på en adekvat måte.   

Skriftspråkrelaterte aktiviteter.  Høytlesing, lesing av bilder og ”late som lesing” ble observert 

ved 98 anledninger. I 51 prosent tilfellene var det barna selv som tok initiativ til å bli lest for, 

og det ble i hovedsak lest eventyr og billedbøker, og faktabøker i bare 9 prosent av 

observasjonene. I 35 av observasjonene resulterte lesingen eller fortellingen til dialog eller 

spørsmål – svar - sekvenser. Det kommer ikke frem fra resultatene innholdet fra disse 

dialogene, slik som for eksempel i hvilken grad de voksne forklarte betydningen av 

vanskelige ord for barna. Som vi har sett tidligere, i kapittel 4.5.2, er det jo nettopp måten det 

leses på som er av betydning for barnas vokabularutvikling. Det kan derfor virke som det i en 

undersøkelse som her, vil være behov for å undersøke de samtalene som utvikles i etterkant 

av lesing i mye mer detaljert forstand, for å finne ut om disse gir det beste grunnlaget for 

barna sin språkutvikling. Forskning viser jo som omtalt tidligere at bestemte typer av samtaler 

er med å utvikle barna sine språklige ferdigheter. For at de voksne i barnehagen skal kunne ha 

en slik tilnærming til arbeidet med språkutviklingen, krever det at de er bevisst på hvilke 

metoder som kreves og prioriterer dette i hverdagen i barnehagen. Det kan nok oppleves som 

krevende for de voksne, og noen av studentene føler at hverdagen i barnehagen er så travel at 

det er vanskelig å finne tid til dette arbeidet innimellom alt rutinearbeidet i barnehagen. 

Kanskje det er behov for å tenke litt annerledes her? Kan vi ikke bruke alle rutinesituasjoner 

for å skape gode samtaler? Hva med alle måltider og påkledningssituasjoner, ligge det ikke et 

tidspotensial til å skape de gode pedagogiske samtalene her, midt i hverdagsrutinene? 

 Det jeg tenker denne undersøkelsen kan si oss noe om, er at det kan virke som lesing av 

bøker blir brukt som metode i alt for liten utstrekning i barnehagehverdagen. Det må nevnes 

at studentene som gjennomførte undersøkelsen også kommenterer til dette at de ikke synes at 
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høytlesing har en så sentral plass i barnehagehverdagen som det de hadde forventet, og at 

samlingsstundene i hovedsak består av praktisk informasjon, bruk av rim og sanger. Ut fra 

dette kan det se ut til at språket brukes mer i relasjon til konteksten her og nå i det praktisk 

pedagogiske arbeidet, og at det kanskje kan virke som det er et behov for større vektlegging 

av et bevisst pedagogisk arbeid i retning av å understøtte utviklingen av barnas 

rekontekstualiserte språklige ferdigheter. Ut fra dette kan det virke som mye av høytlesingen 

foregår utenfor samlingsstunden eller planlagte lesestunder, siden det er rapportert at det i 51 

% av tilfellene er barna selv som tar initiativ til lesingen. Det er ikke rapportert om hvilke 

barn som tar dette initiativet, men vi kan ane at det kan være en sjanse for at det er flere barn 

som erfarer lite praksis med boklesing. Kanskje er det bare de samme barna som tar initiativ, 

de som allerede setter pris på møtet med bøker? Kan det tenkes at dette vil medføre at de som 

allerede møter et variert språk fra bøkene stadig utvikler språket sitt? Kan vi forvente at 

barnehagen kan fungere som en sosialt utjevnende institusjon, hvis vi ikke har kontroll på at 

alle de ulike barna får erfare en lesesituasjon som bidrar til å utvikle barnas rekonteksualiserte 

språklige ferdigheter som grunnlag for lesing i skolen?  

Fagområder i barnehagen. I denne teksten rettes oppmerksomheten mot fagene 

kommunikasjon, språk og tekst, og mange observasjoner innenfor dette fagområdet fant sted i 

førskoleklubber. I denne aktiviteten ble det arbeidet med fokus på fonem -grafem 

korrespondanse, skriving og fargelegging av bokstaver og tall. Dette er aktiviteter som kan gi 

barna både fonologiske ferdigheter og alfabetkunnskap, som videre gir barna et godt språklig 

grunnlag for å utvikle avkodingsferdigheter og evne til å forstå det som leses, som ble 

diskutert tidligere i kapittel 4.2. 

I observasjonsskjemaet var det satt av plass for studentene til å skrive ned generelle 

kommentarer. Her har studentene blant annet skrevet: ” Det er sjelden voksne leser, leker 

eller snakker med barna”. ”Det er liten tid for personalet å sette seg ned med barna”. 

”Samlingene brukes primært til å gi praktisk informasjon og fordele barna i grupper”. 

”Utetid, spisetid, hviletid og møter gjør det vanskelig å arbeide med de enkelte 

fagområdene”. ”Vi er innom mange fagområder i løpet av dagen, men det er lite som er 

planlagt”. Det er få planlagte aktiviteter i barnehagen”. 

Ut fra undersøkelsen kan det virke naturlig å konkludere med at i det praktisk-pedagogiske 

arbeidet i barnehagen ser det ikke ut til at de voksne er spesielt oppmerksomme mot å utvikle 

slik som barnas ordforråd. Det ser ut for meg at barnehagen ikke er oppmerksom mot alle 
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hverdagssituasjoner som må brukes kontinuerlig for å snakke sammen, og at det er mye tid 

som brukes på å organisere barnehagehverdagen, uten at de voksne er oppmerksomme mot 

fagområdet kommunikasjon. Det er blant annet flere av barna som sjelden får et positivt 

forhold til tekst, som er et av områdene som barnehagen skal bidra til at barna får oppleve. 

Det kan se ut til at fagområdet ikke bevisst blir trukket inn i hverdagssituasjoner. En student 

uttaler at det er sjelden voksne snakker med barna. I forbindelse med hverdagssamtaler i 

barnehagen, hevder Gjems at disse er effektive og sentrale for slik som barns læring om 

språk, de oppstår kontinuerlig i løpet av dagen i ulike situasjoner. I samtaler med voksen lærer 

barna hvordan man forteller om noe, forklarer eller argumenterer. Og alle samtaler barna 

deltar i lærer dem om språk, og hvordan språk brukes som redskap for å dele hendelser, 

tanker, ønsker osv. (Gjems, 2006). Selv om mange barn kanskje kan lære mye av de andre 

barna i barnehagen også, er det med Gjems sitt perspektiv i bakhånd bekymringsfullt at 

studentene sjelden opplever av de voksne snakker med barna.   

 

 

5.5 Oppsummering av det språkstimulerende 

miljøet  

 

NOVA sin rapport: Kvalitet og kvantitet i en barnehagesektor i sterk vekst, viser at 7 prosent 

av barnehagene er helt uten pedagogiske ledere som har fullført førskolelærerutdanningen. 

Videre finner vi i 31 prosent av barnehagene minst en pedagogisk leder med dispensasjon fra 

utdanningskravet. Vi har tidligere i teksten i kap   .    , sett at et språkstimulerende miljø er 

avhengig av voksne med kunnskap om språk, språkutvikling og pedagogiske metoder for å 

støtte språkutviklingen. Vi kan derfor anta at det er flere barn som ikke møter en adekvat 

tidlig og god språkstimulering, slik R – 06 hevder er en viktig del av barnehagens innhold. 

Undersøkelsen viser videre at det i liten utstrekning er bruk av metoder som bøker og 

samtaler i arbeidet med språkstimuleringen, og at ikke alle barnehager har rutiner for å 

henvise barn med språkforsinkelser videre til for eksempel pedagogisk psykologisk tjeneste. 

Undersøkelsen gjennomført av Høier i 13 barnehager viser også at det å lese bøker for barna 

og bruk av samtaler og snakke om ord, i altfor liten utstrekning er metoder i bruk i 

barnehagen. Vi må samtidig huske at resultatene herfra bare er hentet fra et lite utvalg 
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barnehager, men disse sammen med rapporten fra NOVA, vil jeg likevel hevde kan vekke 

bekymring med tanke på det språkstimulerende miljøet barna møter i barnehagen i praks.  

Jeg vil i tillegg nevne at den vel heller ikke kan sies å gi et helhetlig bilde av hvordan 

barnehagene generelt arbeider med TRAS observasjoner, fordi kunnskapen som dannes som 

et resultat fra en kvalitativ undersøkelse, ofte må sees på som kontekstuell; knyttet til et 

bestemt sted og tidspunkt. Dette bertyr at resultatene fra undersøkelsen sier noe om erfaringer 

med bruk av TRAS observasjoner i disse to bestemte barnehagene og at vi ikke kan 

generalisere funnene til å kunne gjelde for alle barnehager i Norge (Kvale, 2009). Jeg vil 

likevel vurdere det som interessant å analysere resultatene, fordi det i møte med tilsvarende 

situasjoner som det vises til her, kan være aktuelt å dra nytte av kunnskapen som 

fremkommer.   
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6 Sammenfatning og drøfting av 

avhandlingens hovedfunn 

 

Denne avhandlingen har tatt sikte på å svare på følgende problemstilling: 

”Hvilke språklige ferdigheter i førskolealder forbereder barna for å lese, og hvilke 

forutsetninger har barnehagene for å skape et språkstimulerende miljø som fremmer 

språkutviklingen?” 
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