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Sammendrag 
 

Problemstilling:  

Hvilken veiledning får personalet i barnehagene når det gjelder språkutvikling hos 

hørselshemmede barn, og hvordan opplever de å kunne nyttiggjøre seg av den? 

Bakgrunn for valg av tema: 

De siste årene har det blitt færre spesialbarnehager og de fleste hørselshemmede barn går i 

vanlige barnehager. Dette byr på nye og ukjente utfordringer for pedagogene med tanke på 

tilrettelegging for språkutvikling. Det stilles derfor krav til økt kunnskap hos pedagogene i 

barnehagene om hvordan hørselshemmede barn utvikler språk og bruker sine språklige 

erfaringer i samhandling. For å tilegne seg denne kunnskapen er barnehagene avhengige av 

veiledning fra kompetansesenter og/eller PPT. Kvaliteten på det pedagogiske tilbudet vil være 

avgjørende for utviklingen for hørselshemmede barn.  

Metode og utvalg: 

I denne oppgaven er det benyttet en kvalitativ tilnærming. For å samle inn materiale for å 

kunne besvare problemstillingen ble det benyttet kvalitativt intervju. Dette for å få tak i 

informantenes egne opplevelser og erfaringer.  

Utvalget i denne oppgaven består av to pedagogiske ledere og en støttepedagog fra tre 

forskjellige barnehager i en by på Østlandet. Barnehagene har fått navnene Banktrollet, 

Furutoppen og Solflekken for å ivareta krav om personvern. Alle tre barnehagene er 

kommunale, de har ett eller flere hørselshemmede barn som bruker høreapparat og som er i 

alderen 1-3 år.  

Funn og oppsummering: 

Funnene i undersøkelsen min viser at veiledningen som blir gitt til de tre barnehagene er 

veldig ulik. Den er ulik når det gjelder hvordan den blir gitt, hvor mange timer som blir gitt, 

hva som vektlegges og hvordan personalet føler at de klarer å nyttiggjøre seg av den. Funnene 

viser at i de barnehagene hvor veiledningen er tilpasset personalets kunnskaper og ståsted, og 
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den er organisert i samsvar med hvilken type veiledning som egner seg, opplever personalet 

veiledningen som nyttig i forhold til deres arbeid med språkutvikling. 
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Forord 
 

Da kan jeg endelig avslutte det jeg startet på. Arbeidet disse årene har til tider vært veldig 

krevende, men har også vært en svært lærerik prosess. Jeg ser nå fram til å kunne ta med meg 

erfaringene og kunnskapen ut i praksis. Det er mange som har bidratt i prosessen mot mål.  

Takk til mine informanter som stilte opp til intervju og delte sine tanker og opplevelser med 

meg. Uten dere hadde det ikke blitt noen oppgave.  

Takk til min veileder Ninna Garm for et supert engasjement for oppgaven og temaet. Tusen 

takk for de gode innspillene og hjelpen hele veien.  

Jeg vil også takk hele familien min som alle har bidratt på hver sin måte for at jeg skulle 

komme i mål med denne oppgaven. Spesielt takk til min kjære mann som har vært tålmodig, 

støttende og hatt troen på meg disse årene. 

 

 

Tofte, mai 2012                Margaret P. Norling 
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1 Innledning  

1.1 Bakgrunn for valg av tema 
I Norge blir det født ca 60000 barn hvert år, undersøkelser viser at av disse er det ca 60-120 

barn med alvorlig hørselsnedsettelse. Barn med hørselshemming vil trenge audiopedagogisk 

hjelp og tiltak, hvor de fleste tiltakene vil være i tilknytning til barnehagen. Det finnes ulike 

tilbud av barnehager til hørselshemmede barn, vanlige barnehager for hørende, barnehager for 

hørselshemmede, avdeling for hørselshemmede i vanlig barnehage og spesialbarnehager 

(Hjulstad, Kristoffersen & Simonsen, 2002). De siste årene har det blitt færre 

spesialbarnehager og de fleste hørselshemmede barn går i vanlige barnehager. Dette byr på 

nye og ukjente utfordringer for pedagogene med tanke på tilrettelegging for opplæring. 

Pedagogene i barnehagene vil derfor trenge økt kunnskap om hvordan hørselshemmede barn 

utvikler språk og bruker sine språklige erfaringer i samhandling med andre (Ohna & Hofstad, 

2011). For å tilegne seg denne kunnskapen vil veiledning fra ytre instanser bli viktig for 

personalet som arbeider med hørselshemmede barn. Barnehagen er ansvarlig for at 

bemanningen og den samlede kompetansen er tilstrekkelig i forhold til krav i lover og 

forskrifter. Kvaliteten på det pedagogiske tilbudet vil være avgjørende for utviklingen for 

hørselshemmede barn. Barnehagene får derfor veiledning og bistand fra kompetansesenter og/ 

eller PPT (Utdanningsdirektoratet, 2010). At denne veiledningen finner sted og er av god 

kvalitet, er viktig for det hørselshemmede barnets språkutvikling. En kan ikke forutsette at 

førskolelærere har tilstrekkelig kompetanse, og det står i føringene fra utdanningsdirektoratet, 

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming (2010) at de skal ha veiledning 

i forhold til arbeidet med hørselshemmede barn. Jeg er derfor interessert i hvordan dette er ute 

i barnehagene. 

Som utdannet førskolelærer opplever jeg at området innen hørsel ikke har vært berørt i 

utdanningen. Dette grunner nok i at fagfeltet har i lang tid vært en egen virksomhet, med egne 

barnehager og skole for hørselshemmede. De siste årene har det vært en rask utvikling og 

endring av dette. Det har blitt færre spesialbarnehager, de hørselshemmede går i de vanlige 

barnehagene hvor det arbeider pedagogiske ledere som stort sett ikke har fått noe kunnskap på 

fagfeltet gjennom utdanningen. Derfor er veiledningen til personalet i barnehagen så viktig. 
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Jeg har med det blitt veldig nysgjerrig på hvilken veiledning personalet med hørselshemmede 

barn får, og hvordan de selv føler de klarer å nyttiggjøre seg av den i hverdagen. 

1.2 Tidligere forskning og sentrale dokumenter 
Jeg har ikke funnet noe norsk forskning som er gjort på området med hvilken veiledning som 

blir gitt til personalet med hørselshemmede barn i barnehagen. Det er gjort mye forskning på 

veiledning i barnehagen, men ikke i forhold til hørselshemmede barn. De senere årene har det 

blitt mer fokus på arbeid med språkutvikling i barnehagene og personalets kompetanse. 

Stortingsmeldingene ”…. og ingen sto igjen” (St. meld. 16 2006/2007) og ”Språk bygger 

broer” (2007) fokuserer på tidlig innsats, og nevner også tilrettelegging for opplæring for barn 

med nedsatt hørsel. Jeg har også valgt å vise til rapporten ”Vurdering av verktøy som brukes 

til å kartlegge barns språk i norske barnehager” (Kunnskapsdepartementet, 2010/2011). Der 

belyses viktigheten av kompetansen personalet må inneha for å kartlegge barns 

språkutvikling, og for å kunne vurdere resultatene av kartleggingen. Jeg vil også vise til 

”Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming” (Utdanningsdirektoratet, 

2010). Her ligger det føringer for at barnehager med hørselshemmede barn skal ha veiledning 

i forhold til deres arbeid med hørselshemmede barn. 

1.3 Oppgavens formål  
Formålet med oppgaven er å få innblikk i hvilken veiledning som blir gitt til barnehager med 

hørselshemmede barn, med tanke på arbeidet med språkutvikling. Det er hørselshemmede 

barn i vanlige kommunale barnehager undersøkelsen omhandler. Ønsker også et innblikk i 

hvordan personalet selv føler at de klarer å benytte seg av veiledningen i praksis. Det slås fast 

både i Lov om barnehagen (2005) og i Rammeplanen (2006) at en del av barnehagens 

grunnleggende oppgaver er å sørge for tidlig hjelp dersom språket er forsinket. For at 

barnehagen skal kunne utføre disse oppgavene tilstrekkelig må de få kunnskap utenfra, for 

eksempel fra audiopedagog, om hvordan de på best mulig måte skal tilrettelegge for 

språkutvikling for hørselshemmede barn. Veiledningen som blir gitt til barnehagene vil være 

helt sentral for at barnehagene skal kunne oppfylle kravene som stilles til personalet. 

I opplæringsloven står det i § 5-7 at barn under opplæringspliktig alder med spesielle behov 

har rett til spesialpedagogisk hjelp. Hjelpen skal inneholde foreldrerådgivning, den kan 
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knyttes til barnehagen, skolen, sosiale og medisinske institusjoner. Den kan gis fra 

pedagogisk-psykologisk tjeneste eller fra en annen sakkyndig instans. Spesialpedagogens mål 

er å fremme gode lærings-, utviklings-, og livsvilkår for barn, unge og voksne som av ulike 

årsaker står i fare for å ikke få denne læringen og utviklingen. Den har særlig fokus på 

opplæring for de som faller utenfor samfunnets normalitetsrammer, og deres personlige 

utvikling og livskvalitet (Befring & Tangen, 2008). Hørselshemmede barn kan også velge å 

følge § 2.6. Opplæringsloven § 2.6 sier at barn under opplæringspliktig alder som har behov 

for tegnspråkopplæring har rett til det. Denne oppgaven har ikke som formål å belyse 

tegnspråkproblematikken da ingen av barna i barnehagene der jeg intervjuet, hadde valgt 

opplæring etter § 2.6. Bakgrunnen for dette valget vet jeg ikke noe om. Det som vil komme til 

å bli belyst er tegn som støtte, da dette var aktuelt for barna i barnehagene jeg intervjuet. 

Helland i Befring (2008) skriver at det stilles krav til kompetanse hos barnehagepersonalet for 

å kunne legge til rette for et godt og stimulerende miljø for barn med nedsatt funksjonsevne1. 

For hørselshemmede barn kan det være flere forskjellige tiltak som kan være aktuelle. 

Eksempler på dette kan være tekniske hjelpemidler for å bedre tilgangen til talesignaler for 

optimal bruk av hørselen, fysisk tilrettelegging for å skape gode visuelle forhold og 

lytteforhold, helhetlig tenkning for å utvikle aldersadekvat språkutvikling, organisatoriske 

tiltak som legger til rette for deltakelse og spesialpedagogisk hjelp (Utdanningsdirektoratet, 

2010). Dette trenger personalet veiledning på for å kunne imøtekomme. 

1.4 Problemstilling og begrepsavklaring 
Til tross for at det ligger føringer fra utdanningsdirektoratet er det ikke gjort noen 

undersøkelser om veiledningen som blir gitt til barnehagene. Jeg ønsker derfor med denne 

undersøkelsen å få innblikk i hvilken veiledning som blir gitt på språkutvikling og hvilken 

opplevelse personalet har av veiledningen og dens utbytte. Ut i fra dette ble det følgende 

problemstilling: 

Hvilken veiledning får personalet i barnehagene når det gjelder språkutvikling hos 

hørselshemmede barn, og hvordan opplever de å kunne nyttiggjøre seg av den? 

                                                
1 Med ”nedsatt funksjonsevne” menes tap av eller skade på en kroppsdel eller kroppsfunksjon, som for eksempel nedsatt 
bevegelse-, syns- eller hørselsfunksjon (Kunnskapsdepartementet, 2010/2011).  
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For å kunne besvare problemstillingen på best mulig måte har jeg laget fire forskerspørsmål 

til problemstillingen: 

- Hvem av personalet får veiledning, og hvordan blir veiledningen gitt? 

- Hvordan jobber og tilrettelegger personalet for språkutvikling og kommunikasjon? 

- Hvilken veiledning får personalet i barnehagen om språkutvikling og kommunikasjon? 

- Hvordan opplever personalet å nyttiggjøre seg av veiledningen i praksis? 

1.4.1 Hørselshemning, tunghørt og døv 

Hørselshemning er en fellesbetegnelse som omfatter forskjellige typer og grader av 

hørselstap. Gjennom denne samlebetegnelsen skilles det mellom to grupper av 

hørselshemmede, tunghørte og døve (Falkenberg & Kvam, 2008).  

Alvorlighetsgraden av et hørselstap måles ofte i desibel. En normal hørsel defineres for 

området ned til 25 db. Et lett hørselstap befinner seg i området 26-40 db, et moderat 

hørselstap fra 41-70 db og et stort hørselstap fra 70-90 db. Alvorlige hørselstap, inkludert 

døvhet, defineres fra en grense på 80 db og større (Stach, 1998). Døvhet kan også defineres ut 

i fra funksjon. Falkenberg & Kvam (2008) bruker betegnelsen døvhet når en person med et 

hørselstap hindres i å oppfatte egen og andres tale, selv med lyttetekniske hjelpemidler. Det 

påpekes her at forskjellen mellom tunghørt og døv er et definisjonsspørsmål. Stach (1998) 

definerer døvhet ved at personen ikke benytter hørselen som verktøy for kommunikasjon med 

andre. Det er altså ikke hørselstap i desibel som definerer hørselshemningen, men 

konsekvensene av det konkrete hørselstapet. Noe som Falkenberg & Kvam (2008) også 

påpeker, at i enkelte sosiale situasjoner kan tunghørte fungere som døv, for eksempel i 

situasjoner med mye støy.  

I dag får de fleste barn som fødes døve operert inn cochleaimplantat (CI). CI er et elektronisk 

høreapparat. Det vil si at det opereres elektroder i cochlea2, som fører til at det sendes 

elektriske signaler direkte til hørselsnerven som igjen sender impulsene til hjernen. I hjernen 

kommer signalene til bevissthet som lyder (Hjulstad et al., 2002) 

                                                
2 Cochlea omtales ofte som sneglehuset og ligger i det indre øret (Stach, 1998) 
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I denne oppgaven brukes begrepet normalthørende om de barna som ikke har noen form for 

hørselshemming, mens barna som benytter høreapparat omtales som hørselshemmet 

uavhengig av type og grad av tap. 

1.5 Oppgavens oppbygging  
Kapittel 2 omhandler det teoretiske grunnlaget for oppgaven. Kapitlet starter med å presentere 

hovedtrekkene fra tre veiledningstradisjoner og veiledning som fenomen. Deretter følger 

språk og kommunikasjon, jeg starter avsnittet med å si noe om ulike definisjoner av språk og 

kommunikasjon for så å legge frem noe allmenn kunnskap om språkutvikling som knyttes 

opp mot utfordringer som hørselshemmede barn står ovenfor. Neste punkt er kommunikativ 

kompetanse og samspill hvor det skrives noe om kommunikasjonsprosessen og samspillet. 

Jeg trekker deretter frem hørselens betydning for språkutvikling, opplevelse av lyd og det å 

utvikle lytteferdigheter. Etter det presenteres tegn til tale og NMT. Akustikk og tekniske 

hjelpemidler blir så presentert, og til sist språkstimulerende materiell. Her omtales det å lese 

bøker og det pedagogiske verktøyet snakkepakken som mange barnehager benytter seg av.  

I kapittel 3 vil det bli gjort rede for den metodiske tilnærmingen og begrunnelser for de 

valgene som er gjort. Videre presenteres fenomenologi, hermeneutikk og min forforståelse. 

Jeg redegjør videre for arbeidet med forberedelser til intervjuene gjennom utforming av 

intervjuguiden, kriterier for utvalget, fremgangsmåte for å skaffe informanter, det endelige 

utvalget og prøveintervju. Videre presenteres gjennomføringen av intervjuene for så å gå over 

til bearbeidingen av materialet, hvor transkribering, analyse og tolkning av materialet omtales. 

Til sist i kapittelet blir det gjort rede for oppgavens reliabilitet, validitet og sentrale etiske 

retningslinjer. 

I kapittel 4 presenteres intervjuene som meningsfortetninger og sitater. Det benyttes 

modifiserte temaer fra intervjuguiden til å presentere svarene fra de tre barnehagene samlet. 

Det er seks temaer, veiledningen, språkutvikling, forberedelse og innhold, kommunikasjon, 

etterarbeid og utbytte. 

I kapittel 5 vil sentrale funn bli drøftet i lys av relevant teori og empiri som er presentert i 

kapittel 2. Funnene blir drøftet ut i fra forskerspørsmålene som skal bidra til å kunne besvare 

problemstillingen. 
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Kapittel 6 er det siste kapittelet, her vil jeg oppsummere sentrale funn som jeg anser som gir 

svar på problemstillingen min. Videre vil jeg reflektere over noen kritiske blikk på oppgaven 

for til slutt å se på veien videre. 
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2 Teori 
I dette kapittelet vil sentral teori for denne oppgaven bli presentert. Jeg starter med å 

presentere hovedtrekkene fra tre veiledningstradisjoner og veiledning som fenomen. Jeg går 

ikke inn i en drøftning av veiledning i seg selv da interessen i denne oppgaven er 

kompetanseoppbygging av personalet gjennom veiledning og ikke veiledningen i seg selv.  

2.1 Veiledningstradisjoner 
Historisk kan veiledningstradisjoner i Norge, Norden og internasjonalt deles inn i tre 

hovedlinjer. Disse tre hovedlinjene blir også knyttet opp til faser i veiledningen, som typiske 

trekk ved organisering, praktisering og å begrunne veiledningsvirksomheten (Pettersen & 

Løkke, 2004).  

2.1.1 Handlingsorientert veiledning 

Denne tradisjonen er knyttet til opplæring og kvalifisering til yrkesutøvelser som 

håndverksfag og kunstfaglige yrker. Denne typen veiledning har blitt praktisert fra 

middelalderen og fram til i dag. Den er fortsatt en viktig veiledningsform innenfor mange 

yrkesområdene og blir gjerne omtalt som mester-svenn- eller mester- lærling- ordninger 

(ibid). Denne typen veiledning går prinsipielt ut på at mester viser svenn hvordan ulike 

oppgaver utføres for så at svenn forsøker å kopiere det så godt som mulig. I neste omgang går 

mester inn og korrigerer, gir flere instrukser som svennen da øver og trener på. Dette er først 

og fremst en erfaringsbasert veiledning. Denne typen veiledning har blitt kritisert da den ses 

på som gammeldags og lite tilpasset et moderne kunnskapssamfunn. En annen side er at det 

hevdes at den er for praktisk. Ikke bare lærer svenner av mesterens gode sider, men også 

uvaner, gamle vaner og ineffektive arbeidsvaner (ibid). 

Lauvås & Handal (2000) skriver at mesterlære er blitt mer og mer vanlig å bruke som ”bilde” 

på gode læringssituasjoner. Som nevnt tidligere har denne typen vært benyttet i 

håndverksyrker, men nå også i profesjonsutdanninger og til og med i mer akademiske 

sammenhenger (Kvale, 1997 i Lauvås & Handal, 2000) 
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2.1.2 Veiledning som refleksjon 

Denne type veiledning knyttes i større grad til samtale og refleksjoner. Generelt omtalt som 

reflekterende veiledning, hvor prinsippet er læring gjennom samtale. Fra 60- 70 tallet og 

framover får denne typen veiledning større plass på veiledningsfeltet. Indirekte form for 

veiledning er et annet begrep på reflekterende veiledning. Dette fordi den ofte skjer frakoblet 

fra direkte yrkesutøvelse. Fokuset er på presentasjon, beskrivelse og analyse av yrkesfaglige 

oppgaver og problemstillinger som fagpersoner er opptatte av, står oppi eller framfor 

(Pettersen & Løkke, 2004). Modellens formål er å utvikle kunnskapsbasen for profesjonell 

yrkesvirksomhet gjennom en veksling av handling og refleksjon over handling. Dette for å 

bevisstgjøre yrkesutøver på det grunnlaget av kunnskap, erfaring og verdier som 

yrkesvirksomheten hviler på i stede for hvordan den ”riktige” yrkesutøvelsen eller det 

nødvendige kunnskapsgrunnlaget skal være (Lauvås & Handal, 2000). I veiledningssamtalene 

går refleksjonene og meningsutvekslingene ut på hvordan aktuelle og konkrete 

yrkesproblemer kan løses. Her går en ut i fra teorier, prinsipper, begreper, metoder og 

handlingsanvisninger. Reflekterende veiledning knyttes nært opp til framvekst av nye yrker 

og profesjoner (ibid).  

2.1.3 Veiledning- deltakelse, handling og samtale 

Pettersen & Løkke (2004) viser til at de siste ti –femten årene har det gradvis vist seg å gå 

mot en ny fase og utvikling innen veiledning som fag og felt. Det ser ut som det er en tendens 

til at de to overstående veiledningsmetodene til en viss grad er smeltet sammen til en ny 

metode. I denne metoden har de tatt momenter fra den handlingsorienterte veiledningen og 

den refleksjonsorienterte veiledningen og satt disse sammen til en ny veiledningsmetode 

(ibid). Lauvås & Handal (2000) skriver at denne type veiledning har som formål å øke 

kunnskap for profesjonell yrkesvirksomhet. Dette gjennom å veksle mellom handling og 

refleksjon over handling. 

Særtrekk ved denne metoden er at den veiledede, gjennom samtale og refleksjon, kommer 

fram til ulike oppgaver som skal/kan gjennomføres. Her observerer veilederen mens 

oppgaven blir gjennomført, og kan bryte inn underveis for å gi tips og råd. Her kommer 

mester- svenn metoden klart fram, hvor veileder kan bryte inn underveis, samtidig som den 

veiledede kan be om hjelp. Den refleksjonspregede veiledningen skjer i forkant eller i 

etterkant av den praktiske gjennomføringen. Her kan veileder og den veiledede gjennom 
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samtale, reflektere over hva som skal skje eller over hendelser som har skjedd i den praktiske 

delen (Pettersen & Løkke, 2004). 

2.1.4 Veiledning som fenomen og virksomhet 

Veiledningsbegrepet er vanskelig å definere. I litteraturen finner en flere forsøkt på å avklare 

begrepet, uten at noen har lykkes helt. Begreper som rådgivning, terapi, konsultasjon, 

supervisjon osv er betegnelser som er nært knyttet opp mot veiledning (Lauvås & Handal, 

2000). En av grunnene til ulik definisjon er fordi utviklingen har foregått i ulike yrkesgrupper 

som for eksempel psykologer, lærere og sykepleiere. Begrepene bærer derfor preg av å være 

utviklet sektorvis (ibid). Skagen (i Tveiten 2008) hevder at veiledning er en praktisk aktivitet 

eller samtale mellom yrkesutøvere innen en kontekst. Vil videre presentere noen andre 

forklaringer på begrepet;   

Veiledning kan defineres som kvalifisering (Bue, 1973), en form for undervisning (Handal  

& Lauvås, 1983 og 1990), opplæringsvirksomhet (Hermansen mfl., 1992), assistanse i eget 

læringsstrev, læring og utvikling (Lauvås & Handal, 1999 og 2000), utdanningsprosess 

(Killén, 1992), og som hjelp eller å legge til rette for læring og utvikling eller forandring 

(Inglar, 1999 i Tveiten, 2008). 

I supervisjon ligger det formelle ansvaret hos den som veileder, mens i konsultasjon, er det 

den veiledede som har det formelle ansvaret. En kan si at skillet mellom disse går delvis 

mellom veiledning i utdanning og veiledning i yrkesvirksomhet (ibid). Killén (2007) omtaler 

to typer veiledning: pedagogisk og hjelpende veiledning. Den pedagogiske veiledning har til 

hensikt å skaffe til veie den kunnskap og ferdigheter som må til for å utføre jobben. Her består 

det i å planlegge praksisopplegg, etablere et klima og en struktur der den som veiledes kan 

engasjere seg i forhold til læring, integrere viten og ferdigheter. Den hjelpende veiledningen 

går på de psykologiske og mellommenneskelige ressursene (ibid). Det som er felles for 

veiledningen er at den skal utvikle kompetanse for praksis (Lauvås & Handal, 2000).  

Skagen (2004) omtaler veiledning som pedagogisk veiledning fordi det dreier seg om 

opplæring. Undervisning i form av kunnskapsoverføring har en naturlig, men ikke 

dominerende rolle i veiledningen. En kan ikke si at foredrag eller forelesning er veiledning, da 

veiledning er samtaler mellom to personer eller en gruppe. Veilederen bør overføre kunnskap 

til den/de som blir veiledet.  
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Hva er veiledningens mål? Pettersen & Løkke (2004) forsøker å sammenfatte dette. 

Veiledningen skal bidra til å øke den veilededes læring, utvikling og vekst. Den skal bidra til 

at den veiledede tilegner seg de kvalifikasjoner og kompetanser som er nødvendige for å bli 

en profesjonell yrkesutøver. Veiledning skal sette den veiledede i bedre stand til å mestre og 

handle i forhold til utfordringer og problemer i yrket og bidra til at den som blir veiledet kan 

se og finne frem til handlingsalternativer og /eller at hun eller han evner eller får mot til å 

handle på en ny måte (ibid).   

Lauvås & Handal (2000) skriver at veiledere ofte tar utgangspunkt i målene og yrkeskravene 

for veiledningen. Alle starter ikke med samme utgangspunkt, så det burde være forholdene 

mellom der den veiledede er, og kompetansen den veiledede skal skaffe seg som er målet med 

veiledningen. Lauvås og Handal (2000) skriver også at en viktig del av veiledningsfunksjonen 

er å analysere og kartlegge hvilken veiledning som kreves. Det er typisk for veiledning at den 

varierer i form og innhold, noe som er et tegn på at veiledningen er tilpasset den konteksten 

den praktiseres i (Skagen, 2004).  

2.2 Språk og kommunikasjon 
I alle menneskelige aktiviteter er språket vevd inn. Det brukes til ulike formål, som når vi 

handler, krangler eller hører på radio. Språk er vanskelig å definere, Tetzchner et al., 1993 sier 

at de fleste som definerer språk legger vekt på språk som system. Chritchley (1975), definerer 

språk som ” det å uttrykke og motta ideer og følelser”, mens Carroll (1955) sier, ” språk er et 

strukturert system av tilfeldige talelyder og sekvenser av lyder som blir brukt til eller kan 

brukes i, mellompersonlig kommunikasjon av en gruppe mennesker og som på en uttømmende 

måte kategoriserer gjenstander, hendelser og prosesser i menneskelige omgivelser”(i 

Tetzchner et al.,1993, s. 14). Tetzchner et al. (1993) legger også til ”bevegelser” til ”lyder”, 

slik at definisjonen også inkluderer tegnspråk. Språk og kommunikasjon er tett knyttet 

sammen, Eide & Eide (2007) sier, ordet kommunikasjon kommer fra det latinske ordet 

”communicare” som betyr å dele eller å gjøre felles. Det å ha tilgang til et kommunikativt 

fellesskap er viktig for barn og unges språk- og kunnskapstilegnelse (Utdanningsdirektoratet, 

2010). I følge Rammeplanen (2006) foregår kommunikasjon i et vekselspill mellom å motta 

og tolke et budskap, og selv være sender av et budskap. For å utvikle et godt muntlig språk er 

både nonverbal og verbal kommunikasjon viktig.   
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Lorentzen (1998) skriver, for å forstå kommunikasjonen og språkets vesen kan en ikke se 

enkeltpersoner isolert fra hverandre, men som en sosial livsform med felles handlinger, hvor 

språket brukes til å kommentere handlinger og drive dem framover. Han mener også at 

intensjon er en sentral del av kommunikasjonsbegrepet, hvor den som kommuniserer må stå 

frem med seg selv for å bli sett og hørt, samt ha til hensikt å påvirke andre personer. I 

kommunikasjon er det viktig å få respons gjennom å være i et interessert og lyttende sosialt 

miljø (Lorentzen, 2009). 

Ut i fra de ulike definisjonene på hva språk og kommunikasjon er, vil det være helt sentralt og 

viktig i forhold til hørselshemmede barn språkutvikling å tilrettelegge for god kommunikasjon 

og samhandling. 

2.2.1 Kartlegging av språkutvikling 

Behovet for språkkartlegging i barnehagen knyttes til forebygging av språkproblemer hos 

barn (f.eks. Kunnskapsdepartementes pressemelding 21.05.2010 nr. 34-10 i 

Kunnskapsdepartementet, 2010/2011). Det har de siste årene kommet flere stortingsmeldinger 

og offentlige utredninger som viser til barnehagens betydning for språkutvikling og utjevning 

av sosiale forskjeller. I den sammenhengen har språkkartlegging av barn i førskolealderen fått 

større fokus. St.meld. 16 (2006–2007) … og ingen sto igjen, vektlegger tidlig innsats for 

livslang læring, hvor det understrekes at førskolelærere må ha kunnskaper om barns 

språkutvikling og må kunne avdekke språkvansker på et tidlig tidspunkt (ibid). St.meld. 23 

(2007-2008) omtaler også viktigheten av at de ansatte i barnehagen skal skape et godt 

språkmiljø i barnehagen, og må de må derfor ha god kunnskap om barns språkutvikling. For å 

kunne gi barn et rikt og variert språkmiljø må barnehagen være bevisste på tilrettelegging slik 

at barn gis muligheten til å bruke språk aktivt i samspill med omgivelsene. Barnehagen har et 

særlig ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med særskilte behov (Rammeplanen, 

2006). 

En evaluering fra NOKUT av førskolelærerutdanningen (2010) kommer det frem at 

studentene i gjennom utdanningen må få mer og bedre kunnskap om språk og språkutvikling. 

Det understrekes også at det i dag stilles store krav til førskolelærere da det er endringer i 

barnehagen, og de får stadig pålagt nye oppgaver, blant annet med tanke på språkkartlegging 

og arbeid med språk. De mener også at problemstillinger som knyttes til barns språk og 
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språkopplæring i barnehagen, inkludert språklig og kulturelt mangfold, bør få større plass i 

utdanningen (NOKUT, 2010). 

I rapporten Vurdering av verktøy som brukes til å kartlegge barns språk i norske barnehager 

fra Kunnskapsdepartementet (2010/2011) påpekes det at språkkartlegging og barnehagens 

kompetanse har et slags gjensidig avhengighetsforhold. Kompetanse er en forutsetning for 

god bruk av kartleggingsverktøy, samtidig som kompetanse utvikles gjennom bruk av et godt 

kartleggingsverktøy. 

2.2.2 Språkutvikling 

Tetzchner et al. (1993) skriver at sentrale spørsmål ved språkutviklingen har vært hvor mye 

biologiske og miljømessige forhold betyr med tanke på hvordan språklige ferdigheter læres. 

For Piaget har kognisjonen vært primær og språket merkelapper på allerede ervervede 

begreper. Vygotsky mener at språket og tenkning har ulike røtter, men at de påvirker 

hverandre i utviklingen (ibid). Den sosiokulturelle teorien vektlegger betydningen av barns 

interaksjonen med miljøet. Dette innebærer at barn utvikler språk og generelle kognitive 

ferdigheter gjennom sosiale samspill med andre mennesker, spesielt med mer kompetente 

personer, voksne og barn (Vygotsky,1978 i Kunnskapsdepartementet 2010/2011). Ut i fra 

Vygotskys teori kan en si at barnets læring av ferdigheter er en sosial mediert prosess hvor 

tegn og symboler spiller en avgjørende rolle for å fremme barns utvikling i felles aktiviteter. 

Allerede ved fødselen har barn forutsetninger for språk. Det første leveåret er viktig for barns 

kommunikative utvikling, denne perioden hvor de ennå ikke kan uttrykke seg med ord kalles 

førspråklig (Tetzchner et al., 1993). Barnet kommuniserer for eksempel med, blikk, mimikk, 

bevegelse og gråt. Den førspråklige kommunikasjonen danner grunnlag for den senere 

språkutvikling hos barn (ibid). Den førspråklige læringen går på språkets lydsystem. Nyfødte 

gjør mer enn å høre lyder, de er også i stand til å kategorisere lydene. De kan identifisere 

enhver språklyddistinksjon i hele verden (Gopnik, Meltzoff & Kuhl, 2002). Det skjer mye 

læring før barn uttaler sine første ord. Selv om barnet ikke har utviklet verbalspråk er det 

viktig å snakke med barnet, for eksempel ved å sette ord på det som skjer her og nå, fordi barn 

oftest utvikler verbalforståelsen tidligere enn det kan uttrykke seg verbalt selv (Valvatne, 

2002). I tidlig språkutvikling er det språkforståelsen som er aller viktigst. De tidlige ordene er 

knyttet til her-og-nå-situasjoner i barnets hverdag og konkrete erfaringer. I ettårsalderen vil de 
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fleste ord og ytringer være såkalt ”situasjonsavhengig”, det betyr at ord og ytringer forstås i 

den situasjonen de opptrer i (Kunnskapsdepartementet, 2010/2011). 

Det vil være hensiktsmessig for personalet som jobber med hørselshemmede barn å ha en 

pekepinn på hva barnet bør kunne ved en gitt alder slik at en vet hva en skal jobbe mot. Tatt i 

betraktning St. meld.16 (2006-2007) (jfr. 2.2.1) vil det være hensiktsmessig å vite noe om hva 

en kan forvente av utvikling på de ulike alderstrinnene, for å kunne avdekke eventuelle 

språkvansker. Høigård (2006) omtaler 1-3 års alderen som systemlæringsfasen. Det er i denne 

fasen barnet får sine første ord som blir brukt referensielt3. Barnets ordforråd øker kraftig i 

løpet av disse årene, og den semantiske4 utviklingen har startet. Semantiske vansker rammer 

ofte hørselshemmede barn, de får derfor ofte dårligere ordforråd, og både begrepsdybden og 

det semantiske-assosiative nettverket til ordene kan bli begrenset (ibid). Normalthørende barn 

tilegner seg mange nye ord og begreper gjennom den passive lyttingen, noe som gir dem en 

fordel i språkutviklingen (Cole & Flexer, 2007). Høigård (2006) sier også at når barn har 

semantiske vansker kan det ha nær sammenheng med morfologiske5- og syntaktiske6 vansker. 

Vanligvis i alderen 2-3 år vil hovedreglene for bøyningene av ord være på plass, men noen 

unntak fra hovedreglene gjenstår. Ved vansker på dette området er det ofte ufullstendig eller 

manglende evne til å kunne oppfatte bøyninger av substantiv, verb og adjektiv. For eksempel 

at suffikset ”er” i biler, betyr flere biler (ibid). Barn har også vanligvis på dette stadiet den 

grunnleggende setningsstrukturen på plass, syntaksen. Når barn har syntaktiske vansker viser 

dette seg ofte ved ufullstendige eller manglende evne til å produsere setninger eller å oppfatte 

setningsmeningen. Barnet klarer ofte bare å lage korte ytringer, noe som henger sammen med 

et svært begrenset ordforråd. Derfor kan det være riktig i samtale med hørselshemmede barn å 

bruke kortere setninger og enklere grammatikk slik at barnet gis muligheten til å forstå (ibid). 

Fonologien kommer også på plass i denne alderen. Ohna & Hofstad (2011) peker på 

viktigheten av fonologisk bevissthet, det vil si identifisering og forståelse av lydsystemet. For 

at barna skal kunne mestre lydsystemet i språket må de lære hvilke lydforskjeller som gir ulik 

betydning. For eksempel katt- hatt og mus- hus. Her vil det være god øving å lytte til regler 

som; ” det kom en liten mus, leter etter hus, ikke her, ikke der, men her i halsgropen til 

                                                
3 Referensielt menes når barnet begynner å utpeke gjenstander og navngi dem (Høigård, 2006) 

4 Den semantiske utviklingen går på det at barnet kan forstå innholdet av det som blir sagt (ibid). 

5 Morfologien går på ordlagings- og ordbøyingssystemet (ibid) 

6 Syntaks går på hvordan ord settes sammen til en større helhet som setninger (ibid). 
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Petter”(ibid, s. 38 ). Det er viktig å bruk av hverdagssituasjonene som måltidet, bruke ord til å 

stimulere oppmerksomheten mot lydforskjeller i språket (ibid).  

2.2.3 Kommunikativ kompetanse og sosialt samspill 

Kommunikativ kompetanse omhandler alt som har med kunnskap om og ferdigheter i språk 

og bruken av språket (tale, tegn og/eller skriftspråk). Det inkluderer også kunnskap om 

hvilken språkbruk som passer i ulike sammenhenger (Pritchard & Solbø, 2012). I følge 

Hjulstad et al. (2002) viste deres observasjoner at barn tar i bruk ulike kommunikative 

redskaper som ikke verbale handlinger, gester, lyder, mimikk og peking. De tok i bruk de 

ressursene de hadde tilgjengelig, verbale som ikke- verbale. Hørselshemmede barns utvikling 

er som hos andre barn avhengig av både medfødte evner, personlighet, miljøpåvirkning og 

erfaringer (Statped, 2011). 

Hørselshemming omtales først og fremst som et informasjons- og kommunikasjonshandikap. 

Å være hørselshemmet er å ha nedsatt mulighet til kommunikasjon gjennom lyd. Alle 

hørselshemmede vil i enkelte situasjoner være døve. For eksempel i bråkete miljø og på 

avstand har ofte barn med hørselstap store problemer med å få med seg det som bli sagt (ibid). 

Hørselshemmingen gir ulikt utslag i forskjellige situasjoner som misforståelser, noe som skjer 

eller blir sagt uten å registreres, eller utsagn som blir uforståelige. Ved å tilpasse miljøet rundt 

barnet kan en gi den hørselshemmede mulighet til å følge med på hva som blir sagt, og ikke 

minst kan lettere delta i sosiale sammenhenger slik at språket kan utvikles på lik linje med 

normalthørende barn (ibid).  

I kommunikasjon med hørselshemmede barn er det viktig at den voksne responderer på det 

barnet sier, og stiller spørsmål tilbake til barnet slik at samtalen ikke stopper opp. Dette 

omtales i informasjonspermen Små barn med hørselstap (2011) som nøkkelen til barns 

språkutvikling.  

Ved at den voksne avanserer kommunikasjonen og møter barnet på dets 

kommunikasjonsnivå, kan den voksne tilby barnet eksempler på kommunikasjon på neste 

kompleksitetsnivå (Lorentzen, 2007). Når et barn for eksempel peker på bamsen sin som sitter 

på hyllen, kan den voksne følge barnets peking og kommentere: - Du vil ha bamsen din! 

Eller: - Ja det er bamse. Fordi det er naturlig for barn å være i sosialt samspill med andre vil 

det hele tiden forsøke å ta til seg det neste nivået i kommunikativ og språklig kompetanse 
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(ibid). Lorentzen (2007) skriver også at store deler av arbeidet som gjøres i forhold til barn 

med ulike funksjonsvansker, dreier seg om å utvikle deres evne og mulighet for 

kommunikasjon. Det er ofte nyttig å hjelpe det hørselshemmede barnet med å sette ord på det 

barnet ønsker å formidle. For et barn på 2 år som har en normal kognitiv utvikling, men har 

problemer med forståelsen og produseringen av talespråket kan dette medføre stor frustrasjon 

(Cole & Flexer, 2007). Et viktig verktøy i kommunikasjonsprosessen med det 

hørselshemmede barnet vil være kombinert bruk av visuell og auditiv kommunikasjon, målet 

er å forstå og bli forstått. Målet må hele tiden være å skape mening i kommunikasjon (Ohna & 

Hofstad, 2011, s. 23). Kommunikasjon og samspill er nært knyttet sammen (Smith & Ulvund, 

1999). 

Et godt samspill med et hørselshemmet barn vil være preget av mye fysisk nærhet og 

blikkontakt (Statped., 2011). Barn lærer språk gjennom samspill med andre. Det er ikke 

gjennom belæring barnet lærer språket, men gjennom et språkstimulerende samspill, noe som 

den voksne har ansvar for å tilrettelegge for (Høigård, 2006).  

Til langt opp i skolealderen er den nære omsorgspersonen den viktigste språklige 

samspillspartneren, så når den voksne er i samspill med barnet er det viktig å være 

oppmerksom på barnets ønsker og handlinger, dets tilstand, følelser og kroppsspråk, forsøke å 

tilpasse seg barnet og følge det barnet er opptatt av. Dette gir et godt utgangspunkt for å få i 

gang samspill som kan gi barnet opplevelse av egen styring, erfaring og læring (Rye, 2003). 

Småbarn trenger ofte hjelp til å samle oppmerksomheten, og dette kan den voksne gjøre ved å 

påkalle og lede oppmerksomheten. Ved gjensidig kommunikasjon vil felles oppmerksomhet 

være en forutsetning (ibid).  

2.3 Hørsel 
Hørselen er med på å gi oss talespråk, kunnskap, viten og evne til kommunikasjon. Som 

hørende lærer vi å lytte bevisst, tolke og forstå det vi hører, bruke det etter behov og glede oss 

over mulighetene hørselen gir oss. Disse mulighetene må vi gi hørselshemmede barn også, 

selv om deres opplevelse av lyd naturligvis er noe annerledes (Hoffmann, 2001). Vil her først 

se på hørselens betydning for språkutvikling. Videre vil opplevelse av lyd og det å utvikle 

lytteferdigheter bli omtalt. Så kommer en kort presentasjon av tegn til tale og NMT. For så å 

se på akustikk og tekniske hjelpemidler. 
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2.3.1 Hørselens betydning for språkutvikling 

Høigård (2006) sier at normal hørsel er viktig for utviklingen av talespråket. Det er derfor 

viktig at barn som viser tegn til å få vansker med språket og talen får sjekket hørselen, og 

eventuelt får høreapparat slik at barnet får best mulig tilgang på lyd. Hørselstapet kan variere 

fra et lett hørselstap til nesten døv. Hørselstapet trenger ikke ramme alle frekvensene, og det 

er mange barn som har perioder hvor de har nedsatt hørsel i forbindelse med ørebetennelse 

eller sterk forkjølelse. Undersøkelser tyder på at barn som har vært utsatt for ørebetennelse 5-

7 ganger med et hørselstap på 26 db eller mer før de er to år har stor risiko for å få forsinket 

språkutvikling. Personalet i barnehagen må derfor være oppmerksom på barns hørsel slik at 

barna kan bli oppdaget så tidlig som mulig og få tilpasset (ibid).  

Tetzchner et al., (1993) sier at hørselshemmede lærer seg å oppfatte tale ved munnavlesning, 

men når det gjelder å høre lydene blir oppfattelsen betydelig redusert til tross for å være en 

god munnavleser. De tidlige erfaringene barn gjør seg gjennom lytting er kritiske for deres 

utvikling av et talespråk. Nyere forskning viser at barna som er sterk språklig gjør det bedre i 

lesing. Jeg stiller meg det samme spørsmålet som Cole & Flexer (2007) gjør, hvor mye 

lytteerfaring er nødvendig for en adekvat språkutvikling? 

Karlotte Sæbø (1987) skrivet at for å kunne lære å uttale ord og setninger tydelig, må en 

kunne høre andres tale og kunne høre hva en selv sier. Hos normalthørende barn går dette 

uten problemer, men hos hørselshemmede barn settes dette på prøve hvis hørselsnedsettelsen 

er fra fødselen eller i tidlig alder (ibid). Hørselshemmede barn vokaliserer også det første 

halve året, men etter det avtar aktiviteten sterkt. Dette bekrefter igjen hvor avhengig barnet er 

av å høre talespråk for å lage språklyder selv (Høigård, 2006). I dag blir alle nyfødte 

hørselsscreenet på sykehuset, men det skjer likevel at hørselshemming ikke oppdages ved 

tidlig screening. Da kan en fra seks månes alderen kunne oppdage om barnet har en 

hørselshemming.  

Cole & Flexer (2007) sier at problemet med hørselshemming er at det hindrer lyden i å nå 

hjernen. Så det å høre er akustisk tilgang til hjernen. Det er dette som er høreapparatets 

oppgave, det skal hjelpe lyden fram, for så å kunne jobbe med lyttetrening. Forskning viser at 

barn i de fleste tilfeller tilegner seg morsmålet ved å lytte til språket (ibid). Det er også viktig 

å merke seg at mennesker utvikler talespråk og leseferdigheter gjennom det sentrale 

hørselssystemet. De fleste tror lesing går på visuelle ferdigheter, men forskning viser at det 
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grunnleggende lesesenteret i hjernen er lokalisert i den auditive cortex (ibid). For 

hørselshemmede barn kan det å oppfatte tale på avstand være et problem. Dette fordi 

talesignalene mister både sin intensitet og kritiske taleelementer etter som den beveger seg 

bort fra lydkilden (Cole & Flexer, 2007). 

2.3.2 Opplevelse av lyd 

De første lydopplevelsene små barn møter er knyttet til mor og far. Det er viktig at foreldrene 

pludrer, snakker og synger for barnet slik at barnet opplever lyden som noe godt og positivt. 

For det hørselshemmede barnet er det viktig at gode lyttevaner er noe som hører hverdagen til 

og har derfor behov for hjelp til å lytte etter lyder og lære å forstå hva de hører. Ved å være 

bevisste voksne kan en hjelpe det hørselshemmede barnet til å bli oppmerksom på å lytte etter 

lyder både inne og ute. Inne møter barnet lyder som for eksempel støvsuger, vaskemaskin og 

mikrobølgeovn, mens det ute møter lyder fra biler, lastebiler og motorsykler. Det er også 

forskjell på lyder i byen og på landet. Dette er lyder som barnet må bli kjent med og bli 

oppmerksomme på (Hoffmann, 2001). Normalthørende barn kan passivt ta i mot informasjon 

fra omgivelsene gjennom å overhøre andres tale. Ofte kan hørselshemmede barn virke 

ukonsentrerte eller oppleves som fraværende fra omgivelsene. På grunn av dette trenger 

mange av de hørselshemmede barna å lære ferdigheter, som hørende barn lærer tilfeldig, mer 

direkte (Cole & Flexer, 2007).  

2.3.3 Utvikle lytteferdigheter 

Cole & Flexer (2007) sier at - Vi bør være voksne som sier til barna – hør på meg, og ikke – 

se på meg! Her vil det være noe ulikt syn på hvordan en forholder seg til det hørselshemmede 

barnet. Cole & Flexer (2007) vektlegger at for et hørselshemmet barn som en ønsker skal lære 

å bruke hørselen sin vil det være riktig å si; - hør på meg, slik at en fanger barnets 

oppmerksomhet, og det lytter til talen og ikke svekker muligheten til taleutvikling. Mens på 

den andre siden vil det være de som heller vil si –se på meg, for å styrke læring gjennom det 

visuelle. For å hjelpe det hørselshemmede barnet til å lytte i starten vil det være viktig med 

rolige omgivelser rundt barnet og være oppmerksomme på bakgrunnsstøy. Bakgrunnsstøy kan 

gjøre det vanskelig for barnet å oppfatte lyden (jfr. 2.2.3), men etter hvert vil barnet utvikle 

ferdigheter til å kunne lytte i støyende miljøer (Statped, 2011). Øyekontakt er en viktig del av 
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talespråklig kommunikasjon, ved at en gir beskjeder med blikk hvem sin tur det er og sikrer 

felles oppmerksomhet.  

For å få det hørselshemmede barnet interessert i stemmen og lyden er det lurt å snakke med 

naturlig stemme og legge vekt på å bruke suprasegmentale trekk. Det vil si at en benytter alt i 

språket som gir oss informasjon, men som ikke er ord, for eksempel tonefall og trekke ut 

vokalene (Høigård, 2006). Med bruk av naturlig stemme menes det at en ikke legger toneleiet 

for høyt, noe som er vanlig når en snakker med små barn. Detter vil kunne gjøre det 

vanskeligere for barn med et diskanttap7 å oppfatte talen. En kan også utvikle det 

hørselshemmede barnets lytteferdigheter gjennom å snakke om daglige rutiner. Barnets 

opplevelse av språket blir mer meningsfylt når det handler om kjente rutiner. Det er viktig at 

de voksne benytter disse hverdagsaktivitetene til å snakke om hva som skjer (Statped, 2011). 

Turtaking er også en viktig del av talespråklig utvikling, hvor en må kombinere det å lytte og 

snakke. Ved å gi barnet pause etter at en har formidlet noe gir en signal til barnet om at det er 

dens tur (ibid). Hjelp det hørselshemmede barnet til å lytte etter lyd ved å signalisere. Her kan 

en benytte gester8 som å peke på øret og si ”Hør”. Hjelp barnet til å bli oppmerksom på hva 

det hører. Etter hvert som barnet begynner å oppfatte språk gjennom lytting vil det kanskje 

trenge mindre visuell støtte. Alle barn, men spesielt det hørselshemmede barnet trenger å høre 

nye ord igjen og igjen før å kunne benytte dem som sine egne og er derfor viktig å sette riktig 

navn på ting allerede fra starten (ibid). 

2.3.4 Tegn til tale 

Tegn til tale er en forenklet form for tegnkommunikasjon, hvor en bruker ett eller kanskje to 

tegn i hver setning. Hensikten med å bruke tegn til tale er å få i gang samspill og 

kommunikasjon, og ikke som et eget eller permanent språk. Det brukes som et hjelpemiddel 

for å tilegne seg et talespråk, ved å understreke og tydeliggjøre talespråket. Tegnene brukes 

sammen med tale og det benyttes vanlig syntaks (Braadland, 2005). Ved bruk av tegn til tale 

kan en styrke samspillet mellom mennesker. Hvis et barn trenger tegn til tale for å bli bedre i 

samspill med andre, vil det være hensiktsmessig å ikke ta barnet ut av avdelingen for å trene 

                                                
7 Diskanttap vil si at det er de høyfrekvente lydene en ikke hører. Ved et slikt hørselstap kan barnet få problemer med å høre 
viktige konsonantlyder (Statped, 2011). 

8 Gester er signaler eller tegn en benytter i kommunikasjon og samspill med andre. Enten alene eller sammen med ord. Gester 
har en kommunikativ funksjon (Tetzchner et al, 1993). 
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på det, men heller bruke tegn til tale blant alle barna i barnegruppen slik at det blir en naturlig 

og morsom aktivitet som virker inkluderende (ibid). For å være en likeverdig og aktiv 

medspiller i et sosialt samspill må det være en felles forståelse av språk. Det er en kode som 

både avsender og mottaker må kjenne. Språk er mye mer en talespråk, i samspill med andre 

bruker en både tonefall, blikk, ansiktsutrykk og gester. Barn benytter seg naturlig av 

kroppsspråk ved for eksempel å peke, vinke eller å gjøre grimase, som bevisst brukes for å 

oppnå noe, for eksempel sosial kontakt (Suhr & Rognlid, 2011). Tegn til tale bygger bare 

videre på den kompetansen som både barnet og den voksne allerede har. Det handler om å bli 

bevisstgjort og bruke kroppsspråket, mimikken, gester og naturlige tegn (ibid). Tegnbruk 

fører også til at en snakker litt saktere, gjør uttalen kanskje ekstra tydelig eller bruker 

tonefallet bevisst (Braadland, 2005). Små barn som lærer seg tegnspråk vil utføre ”utydelige” 

tegn i starten, akkurat som barn som hører normalt har uttydelig tale (Statped, 2011).  

2.3.5 NMT 

Norsk med tegnstøtte er også en metode for å visualisere talen. Her brukes norsk tale for så å 

understreke innholdet med mimikk og kroppsspråk i tillegg til tegn fra døves tegnspråk. Det 

settes ikke tegn til alle ordene, bare de mest meningsbærende ordene i setningen. NMT er 

ikke et selvstendig språk, men brukes som en kommunikasjonsmetode hvor en kombinerer 

tale, mimikk, tegn og kroppsspråk. Denne metoden er tilpasset hørselshemmede som har 

norsk som førstespråk, men har så sterkt nedsatt hørsel at selv med tekniske hjelpemidler ikke 

kan oppfatte tale. For døv- og tunghørtblitte vil NMT ofte være et naturlig valg (Gaudernack, 

2009) 

2.3.6 Akustikk 

For å bedre det hørselshemmede barnets mulighet til å oppfatte tale er det viktig med god 

romakustikk. Signal er det vi kaller lyden vi ønsker å høre, den lyden vi ikke ønsker kaller vi 

støy. Når en ser på forholdene i styrke mellom disse kalles det signal/støy- forhold (Statped, 

2011). Hvis støyen er 10 dB høyere en signalene er signal/støy- forholdene dårlige. For at 

dette skal være bra må signalet være mer enn 20 dB over støyen. Lauklie (2007) understreker 

at signal/støy- forholdene har innvirkning på oppfattelsen av tale. Så hvis det er dårlige 

forhold vil det være anstrengende for et hørselshemmet barn å oppfatte tale. Her er 

barnehagen lovpålagt at utformingen av lokalene skal ha god akustikk. Har ikke lokalene det, 
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bør dette forbedres med for eksempel lyddempende plater i taket, lyddempende tekstiler på 

vegger og gulv og knotter på stolene (ibid).  

Etterklangen påvirker det hørselshemmede barnets mulighet til å oppfatte tale. Etterklangen er 

tiden det tar for at lydnivået i rommet synker til 60 dB. Dette grunner i at hvis etterklangen i 

et rom er lang, rekker ikke ord å dø bort før neste ord når barnet. Talelydene glir derfor over i 

hverandre, noe som fører til at taleforståelsen blir dårligere. Dette gjør det nesten umulig for 

et barn med høreapparat å oppfatte hva som blir sagt (ibid). Dette vil være en viktig faktor for 

barns språkutvikling.  

2.3.7 Tekniske hjelpemidler 

For hørselshemmede barn med høreapparat vil bruk av tekniske hjelpemidler forsterke talen 

slik at det blir lettere å oppfatte det som blir sagt rundt seg. I følge Møllers hefte små barn 

med hørselstap (2011) skrives det at de vanligste tekniske hjelpemidlene i barnehagen er 

teleslyngeanlegg og/eller ulike FM-anlegg. Hjelpemidlene benyttes for eksempel i 

samlingsstund, lese- sangstund eller på tur. Utstyret fungerer som en ”forsterker” som en kan 

koble til radio, CD- spiller og TV. Når en installerer teleslyngen legges det en ledning rundt 

området som skal dekkes. Det er NAV hjelpemiddelsentral foreldrene må søke for tekniske 

hjelpemidler (ibid).  

For å optimalisere lydoppfattelsen til det hørselshemmede barnet kan en benytte seg av FM 

anlegg som er en trådløs lydoverføring. Dette egner seg spesielt godt i situasjoner hvor det er 

store avstander, og støyende omgivelser. Fordelen med FM-anlegget er at det finnes ulike 

typer, og er lett å ta med seg. Det er godt egnet til bruk i bilen, på tur i barnehagen eller hvis 

det ikke er installert teleslynge i alle rom i barnehagen. Utstyret består i utgangspunktet av en 

sender og en mottaker, men med noen variasjoner. Det kan kobles ulike mikrofoner til 

senderen, eller benytte mikrofonen som sitter på selve senderen. I siste tilfellet bærer den 

voksne senderen rundt halsen slik at den henger på brystet (ibid).      

2.4 Språkstimulerende materiell 
Cole & Flexer (2007) skriver at det er to måter å lære talespråket i dagligdagse situasjoner. 

Dette er det vi på norsk omtaler som formell og uformell læring. Eksempel på formell læring 

kan være samlingsstund, bordaktiviteter og lese bøker. Altså aktiviteter som er planlagt på 
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forhånd av de voksne, mens uformell læring er den spontane læringen, som er knyttet til her 

og nå situasjonene (Rammeplan, 2006). Tidligere i oppgaven er den uformelle læringen 

omtalt og vil her omtale en litt mer formell læring uten at den påtvunget. Vil her se på 

språkutvikling gjennom å lese bøker og bruk av et pedagogisk verktøy som jeg fra egen 

praksis vet mange barnehager benytter, og barnehagene jeg intervjuet, snakkepakken.  

2.4.1 Lese bøker 

Noe av det viktigste når en skal lese bøker for barn er at lesestunden er godt planlagt i den 

forstand at den voksne ikke tar en tilfeldig bok og leser, men velger en bok den voksne 

kjenner, og vurderer barnegruppen som skal delta på lesestunden (Hoel, 2007). Det vil også 

være viktig å velge en bok ut i fra barnets interesser, noe som vil være en viktig kilde til 

motivasjon og konsentrasjon (Hoel, Oxborough & Wagner, 2011). Dette er også viktig for å 

engasjere de barna som ikke viser like stor interesse for lesing. Dette vil være sentralt for alle 

barna men spesielt når lesestunden skal tilpasses et hørselshemmet barn og dets 

forutsetninger. Her må en tenke på at språket i boken ikke er for vanskelig, med mange 

begreper som barnet ikke kan. Samtidig er det viktig at det er noen nye ord for å stimulere til 

å utvide barnets ordforråd og begrepsforståelse. Bruk av bøker med detaljerte bilder, vil være 

gode bøker å samtale rundt. Her kan barnet og den voksne snakke om det de ser på bildet, og 

den voksne kan hjelpe og støtte barnet i samtalen. Hoel et al. (2011) nevner bøkene Hvem 

blør? og Hvem er sint? av Stina Wirsen som eksempler på nokså enkle bøker, men som 

allikevel gir rom for innlevelse og samtaler. Bøkene gir rom for pauser hvor en kan samtale 

rundt hendelsene i boken. Når boken engasjerer barnet og den som formidler boken er bevisst 

på hvordan boken formidles blir det ofte gode lesestunder med mye språkstimulering (ibid).                

Møtet med forsiden av boken gir muligheten til å vekke interesse og muligheten til å danne 

seg noen inntrykk av boken. Her kan de voksne samtale med barna og stille spørsmål som; - 

Hva tror dere denne boka handler om? Hvorfor tror dere det? (Hoel, 2007). Når en snakker 

med barnet er det lurt å gi pauser slik at en oppmuntrer barnet til å respondere. Dette er viktig 

for alle barn, men spesielt viktig for barna med hørselstap da det kan gi dem muligheten til å 

få innblikk i hva boken kommer til å handle om, noe som gjør det enklere å følge med på 

historien. Ved å stoppe opp underveis og forklare vanskelige ord og begreper hjelper den 

voksne det hørselshemmede barnet til å få med seg historien. Når den voksne kjenner boken 

godt på forhånd vet en hvilke ord som kan være vanskelige for det hørselshemmede barnet, og 
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den voksne kan forberede seg på dette. Eventuelt kan en første gangen benytte et enklere ord, 

for så å presentere det ”vanskelige” ordet når en har lest historien noen ganger (ibid). Hoel 

(2007) understreker også det at gjentatt lesing av bøker er viktig da det gir barna muligheter 

til å bli godt kjent med boken, og gir mulighet for å samtale med barna om hva boken handlet 

om.  

Hoel et al. (2011) skriver at å lese med konkreter vil si at en bruker gjenstander for å 

representere sentrale figurer i boken. Detter er for å gi støtte til barnets forståelse og interesse 

av innholdet. Det er vanlig at en presenterer konkretene først, så brukes konkretene som støtte 

til fortellingen og så leser boken. Hensikten med denne rekkefølgen er å sikre seg at barna 

forstår sentrale ord før boken blir presentert. Så når den voksne har valg bok og gjort seg kjent 

med den vil neste steg være å identifisere figurer eller begreper som er sentral og kan gi god 

støtte til formidlingen (ibid). På den måten kan en samle sammen konkreter og lage 

språkesker eller språkposer. Snakkepakken er eksempel på verktøy som har ferdige slike 

språkpakker til ulike eventyr og fortellinger. 

2.4.2 Andre pedagogiske verktøy 

Lek er en naturlig del av barns hverdag. Den er en livsutfoldelse, glede og den er et mål i seg 

selv (Olofsson, 1993). I tillegg til dette er også leken en viktig læringsarena for 

språkutvikling. Som nevnt tidligere har en del hørselshemmede barn semantiske vansker (jfr. 

2.2.1) og kan derfor ha vansker med å forstå og uttrykke seg. For å stimulere 

begrepsforståelsen er det viktig at barna er aktive i språklig samspill med andre barn og 

voksne. Det viktigste språkarbeidet med barna er å møte dem hvor de befinner seg språklig og 

knytte det opp mot dagligdagse erfaringer. Til hjelp her kan det pedagogiske verktøyet 

snakkepakken benyttes (Ihlen & Malinovsky, 2005).  

Snakkepakken består av språkstimulerende materiell som egner seg godt for barnehagen. Den 

består av mange konkreter, spill og bøker. Materialet er robust slik at det tåler å bli lekt med 

av barna selv. Eventyr som Gullhår og de tre bjørnene, de tre Bukkene Bruse og trollet med 

konkreter til er noe av innholdet. Det er lagt opp slik at barna allerede på et tidlig tidspunkt i 

tilegnelsen av språk kan delta aktivt (ibid). For hørselshemmede barn som har semantiske 

vansker (jfr. 2.2.1) vil aktivitetene i snakkepakken være til god hjelp for å fremmer læring av 

ulike begreper. Gjennom bruk av eventyr får barna møte ulike begreper som for eksempel 

stor/liten og lang/kort. Nyborg (1996) mener at læring av begrepssystemer, som for eksempel, 
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form, farge, stilling, størrelse, plass og hendelse, vil gjøre det lettere å tilegne seg språket (i 

Ihlen & Malinovsky, 2005). For hørselshemmede barn vil det være viktig å synliggjøre 

språket. Ihlen & Malinovsky (2005) skriver at 70 % av sanseinntrykkene som tas inn er 

gjennom synet. Ved å bruke todimensjonale og tredimensjonale materialer for å synliggjøre 

ord vil barna få god og variert tilgang til nye begrep gjennom både syn, hørsel og taktilsans. 

På den måten får de muligheten til å forstå og huske det som formidles. Øzerk (1992) hevder 

at dersom vi forstår det vi blir konfrontert med, er språktilegnelse uunngåelig (i Ihlen & 

Malinovsky, 2005).   

Det følger med et veiledningshefte som gir tips og inspirasjon til barnehagene. Heftet 

inneholder forslag til hvordan materialet kan benyttes til lek, regler, sanger, bøker, eventyr og 

mye mer. Her kan en også etter hvert legge til sine egne konkreter og bygge opp materialet til 

å passe gruppen som en jobber med (ibid). 

I arbeidet med å fremme hørselshemmede barns språk vil både formelle og uformelle 

læringsituasjoner være hensiktsmessig. Normalthørende barn tilegner seg ord og begreper  

passivt gjennom lytting (jfr. 2.2.1), mens hørselshemmede kan trenge mer direkte læring, noe 

som bruk av materialet i snakkepakken vil kunne gjøre. Her vil en kunne jobbe med både 

formell og uformell læring, ved at den kan være voksenstyrt, samtidig som det er rom for 

spontane aktiviteter ved å følge opp barnas initiativ. Gjennom bruk av snakkepakken er målet 

å kunne gjøre personalet mer oppmerksomme på systematisk tilnærming og trygge dem i 

språkarbeidet. Barna skal få mulighet til å tilegne seg språket på en morsom, variert og 

grundig måte slik at de kan forstå hva andre sier og kunne uttrykke seg selv. Den gir også rom 

for variert bruk som i samlingsstunder og overgangsituasjoner hvor en kan skape felles fokus 

og flette inn innlæring av begreper ved å sette navn på ting og hendelser. Når det gjelder 

arbeidet med språkutvikling, er det viktig at barna synes det er morsomt og får et ønske om å 

delta i sosiale sammenhenger. Ved å tilrettelegge ut i fra barnas nivå gir det mulighet til å 

oppleve mestring. Her skal en gi barn trygghet, motivasjon og tro på sine egne evner til å lære 

språk. Små barn trenger mange repetisjoner for å lære språk, så ved å benytte ulike materialet 

kan man repetere mange ganger uten at det blir kjedelig.  

Det som er synlig, visualisert og utpekt for det hørselshemmede barn er det de bygger sine 

språklige erfaringer på (Ohna & Hofstad, 2011, s. 35). Hørselshemmede barn som benytter 

tegn til tale vil en kunne benytte tegnene sammen med nøkkelord for at det som formiddles 
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skal øke forståelsen. Dette for at barna lettere skal se sammenhengen og knytte ord til 

gjenstander og funksjoner (Ihlen & Malinovsky, 2005).  

Det vil være viktig at den voksne hjelper det hørselshemmede barnet i samspill med andre da 

det er avgjørende for barns utvikling og læring. Fellesskapet i barnehagen blir derfor en viktig 

læringsarena (Rammeplanen, 2006). Ohna & Hofstad (2011) sier, ved å sørge for at det 

hørselshemmede barnet får tilgang til sosiale samhandlinger vil deres kommunikative og 

språklige ferdigheter utvikle seg raskt. Det å lære seg begreper er en komplisert 

læringsprosess. Barna møter de spontane begrepene i ”her og nå” situasjoner, i sosial kontakt 

og i kontakt med gjenstander. Her legges det vekt på aktiviteter med mange hverdagsbegrep, 

som er sentrale for å delta i sosialt samspill. Snakkepakken kan være med på å inspirere til 

overført lek, hvor det kreves få språkferdigheter, hvor barna gir liv til gjenstander ved å gi den 

bevegelse og lyd for å synliggjøre ord. På den måten kompenseres det for ord som barnet 

mangler.  
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3 Metode 
I dette kapittelet vil det bli gjort rede for den metodiske tilnærmingen og begrunnelser for de 

valgene som er gjort. Videre skrives det om fenomenologi, hermeneutikk og forforståelse. 

Neste del omhandler arbeidet med forberedelser til intervjuene gjennom utforming av 

intervjuguiden, kriterier for utvalget, fremgangsmåte for å skaffe informanter, det endelige 

utvalget og prøveintervju. Videre presenteres gjennomføringen av intervjuene for så å gå over 

til bearbeidingen av materialet, og der omtales transkribering og analyse og tolkning av 

materialet. Til sist i kapittelet trekkes kvalitetskriteriene fram, hvor oppgavens reliabilitet, 

validitet og etiske retningslinjer vil bli omtalt. 

3.1 Valg av metodisk tilnærming 
For at jeg skal kunne besvare problemstillingen ”Hvilken veiledning får personalet i 

barnehagene når det gjelder språkutvikling hos hørselshemmede barn, og hvordan opplever de 

å kunne nyttiggjøre seg av den?” på best mulig måte, må jeg velge den metoden som best kan 

belyse problemstillingen. Jeg er her ute etter enkeltpersoners subjektive opplevelse av hvilken 

veiledning de får når det gjelder språkutvikling, og hvordan de selv mener at de klarer å 

benytte seg av veiledningen. Jeg har derfor valgt en kvalitativ metode for denne oppgaven. 

Dette skriver Fuglseth & Skogen (2007) om, utfordringene ved forskningsoppgaven er å velge 

de metodene som er mest hensiktsmessig for datainnsamlingen og analysen av dataen. Valget 

falt derfor på en kvalitativ tilnærming. Resultatene vil være individuelle og en kan ikke 

kvantifisere disse. Jeg vil forholde meg til informantenes utsagn, oppfattelse og forestillinger, 

jeg kan derfor ikke som forsker kontrollere utsagnene. Dette påpeker også Postholm (2005), 

og skriver at det er deltakerens subjektive opplevelse som er fokuset, og oppfatningene kan 

ikke betraktes som usanne eller feile til tross for at andre har hatt ulik oppfatning av samme 

situasjon.  

3.1.1 Valg av kvalitativt intervju 

Jeg har valgt å benytte et kvalitativt intervju for å innhente informantenes erfaringer og 

opplevelse. Gjennom intervjuet ønsker jeg å ha en samtale slik at jeg kan få en forståelse av 

veiledningen de får og nyttigjøringen av den. Dette er i tråd med Kvale & Brinkmann (2010) 

hvor de skriv at i det kvalitative forskningsintervjuet forsøker en å forstå verden ut i fra 
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intervjupersonen. Målet er å avdekke deres erfaringer og opplevelse av verden, som igjen har 

et mål om å produsere kunnskap. Han skriver også at forskningsintervjuet bygger på 

dagliglivets samtaler, men er en profesjonell samtale da den går dypere enn den spontane 

hverdagslige samtalen (ibid). Postholm (2005) hevder også at intervju er en tilstrekkelig 

innsamlingsstrategi for å få tak i personers subjektive opplevelse av et fenomen. 

I kvalitative forskningsintervjuer er som regel prosessen ikke helt fastlagt, og kan avvike fra 

den fastlagte planen. Temaet starter vanligvis som en undring rundt et fenomen, for så å søke i 

litteraturen etter teori og forskning (Dalen, 2004). Jeg valgte å benytte et semistrukturert 

intervju. Dette fordi jeg ønsket å velge ut på forhånd hvilke temaer som skulle belyses 

gjennom intervjuet. Disse spørsmålene bygger på min forforståelse i forhold til temaet. Dette 

bekrefter Dalen (2004), ved å bruke semistrukturerte intervju kan en styre samtalen mot 

bestemte temaer som er satt på forhånd.  

I intervjuene valgte jeg å benytte meg av lydopptaker. Dette for å sikre at ikke viktig 

informasjon gikk tapt, og for at jeg skulle ha mulighet til å kunne ta vare på informantenes 

egne utsagn da dette er viktig for å styrke oppgavens validitet. Ved å kunne bruke 

informantenes egne utsagn kan jeg virkelig få tak i deres tanker og opplevelser. Ved å brukte 

lydopptaker ga det meg også muligheten til å kunne skrive ned tanker og følelser som jeg fikk 

underveis i intervjuet. Dette samsvarer med hva Dalen (2004) sier og anbefaler av tekniske 

hjelpemidler i det kvalitative intervjuet, og for å beholde informantenes egne utsagn. Dalland 

(2007) bekrefte også at det er nyttig å benytte lydopptaker slik at en kan gjøre seg notater 

utenom det som blir sagt direkte (memos). Dette vil også gi bedre rom får å være en aktiv 

lytter og stille oppfølgingsspørsmål.  

3.2 Fenomenologi, hermeneutikk og forforståelse  
Kvalitativ forskningstilnærming har ofte et fenomenologisk utgangspunkt, hvor en studerer 

verden slik mennesker opplever den. Gjennom kvalitativ forskningstilnærming ønsker jeg å få 

tak i informantenes perspektiv og se på deres hverdagshandlinger, noe som Postholm (2005) 

også skriver, hensikten med denne type forskning er å få tak i den opplevelsen som 

mennesker har i forhold til et gitt fenomen. Jeg har valgt å benytte en psykologisk 

fenomenologisk tilnærming. Postholm (2005) omtaler to ulike typer fenomenologisk 

tilnærming, sosial- fenomenologisk og psykologisk fenomenologisk tilnærming. Den sosiale 
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ser på en gruppe mennesker, mens den psykologiske prøver å fange enkeltmenneskets 

opplevelse, samtidig som forskeren prøver finne opplevelsen av fenomenet hos flere 

enkeltmennesker (Creswell 1998, i Postholm 2005).  

Som en hermeneutisk innstilt forsker nærmer en seg forskningsfenomenet med sin egen 

forforståelse. Det vil si sine egne tanker, inntrykk, følelser og kunnskapen om emnet. Min 

forforståelse er preget av min utdanning som førskolelærer, mine erfaringer knyttet til egen 

praksis, mitt nåværende studie i spesialpedagogikk og ikke minst kunnskap jeg har tilegnet 

meg gjennom teori i studier. Dette har vært med på å prege forskningsprosessen. Som Dalland 

(2007) også påpeker er det å være seg bevisst på våre egne forforståelser slik at en vet hvilke 

tanker vi har om fenomenet slik at det blir lettere å lete i materialet etter data som enten 

avkrefter eller bekrefter fenomenet.   

Min forforståelse har ikke kunnet bli satt til side i denne oppgaven og presentasjonen av min 

forskning vil ikke være objektiv. Transkriberingen min er objektiv, men svarene fra 

informantene er et resultat av mine valg av spørsmål i intervjuguiden, samt utdypende og 

oppklarende spørsmål. Jeg hadde gjort meg opp noen tanker før studien startet, jeg hadde en 

hypotese om at veiledningen som gis til barnehagene vektlegger det tekniske og fysiske 

miljøet. Dette er noe som kan forstås som en del av min forforståelse. Jeg har forsøkt å 

synliggjøre min forforståelse og påpeke hvordan den på ulike måter har vært med på å prege 

min forskning.  

3.3 Forberedelser til intervjuene 
Her vil jeg presentere prosessen med utformingen av intervjuguiden, kriterier for utvalget,  

framgangsmåte for å skaffe informanter, det endelige utvalget og prøveintervjuet. 

3.3.1 Utforming av intervjuguiden 

Allerede i utarbeidelsen av intervjuguiden ga det meg mulighet til å legge en plan for 

intervjuene. Gjennom arbeidet med intervjuguiden fikk jeg også forberedt meg faglig og 

mentalt til å møte intervjupersonene, noe som Dalen (2004) også omtaler. I utformingen av 

intervjuguiden valgte jeg å organisere spørsmålene under noen hovedtemaer som jeg hadde 

valgt ut på forhånd for å sikre meg at informantenes svar på det jeg var ute etter og som jeg 

ønsket å benytte videre i analysen av materialet. Temaene trenger ikke være endelige, men er 



 

28 
 

til for å kunne videreutvikles med underkategorier etter som jeg får sett på det endelige 

materialet. Kvale & Brinkmann (2010) og Dalland (2007 ) omtaler også at, desto mer 

strukturert intervjuet er, jo lettere er det å strukturere analysen etterpå. Med tanke på min 

manglende erfaring som intervjuer ble det for meg viktig å ha en detaljert intervjuguide hvor 

jeg hadde satt opp eventuelle oppfølgings- og oppklaringsspørsmål. Dalland (2007) støtter 

dette ved å si at det er viktig å ta med i vurderingene sine egne forutsetninger som intervjuer. 

Til tross for at jeg har valgt en detaljert intervjuguide har jeg lagt vekt på å stille spørsmålene 

slik at informantene ble oppfordret til å beskrive og prate fritt. Dette gjorde jeg ved å stille 

spørsmål som , - hvordan jobber dere med…  - kan du beskrive hva du mener…. ?, noe som 

Dalland (2007) skriver også, viktig hvordan spørsmålene stilles, slik at en kan få fram mest 

mulig spontane fremstillinger. Er intervjuet spontant, er det større sjanse for spontane, 

levende og uventede svar.  

3.3.2 Kriterier for utvalget 

Jeg har valgt å intervjue pedagogiske ledere som har ett eller flere hørselshemmede barn på 

avdelingen. Her ønsket jeg å se på hvilken veiledning personalet i barnehagen får og deres 

opplevelse av å kunne benytte seg av den i hverdagen. Jeg har valgt pedagogiske ledere på 

bakgrunn av at de har det overordnede ansvaret for avdelingen og fordi jeg også ønsket å se 

på veiledningen når det gjelder arbeidet med språkutvikling, noe som pedagogiske ledere skal 

ha kunnskap om. Denne metoden for å velge ut informanter kaller Dalland (2007) et 

strategisk valg av informanter, hvor jeg har valgt informanter som kan gi meg svar på 

problemstillingen.   

Jeg satte noen retningslinjer med tanke på barna det ble gitt veiledning for: aldersgruppen 1-3 

år, de skulle benytte seg av høreapparat (ikke CI) og de skulle gå i vanlige kommunale 

barnehager. Kriteriene til barna valgte jeg fordi problemstillingen fokuserer ikke bare på 

veiledningen som blir gitt, men veiledningen med tanke på personalets arbeid med 

språkutvikling. Småbarnsavdelingen ble fokus fordi kunnskap om læring av språk hos små 

barn er svært viktig og grunnleggende for senere språkutvikling (Høigård, 2006). Videre 

valgte jeg å se på barn som benytter høreapparat og ikke CI. De senere årene har fokuset på 

barn med CI vært stor, med tanke på hvordan arbeidet rundt disse barna bør være for å oppnå 

aldersadekvat språk. I den sammenhengen opplever jeg at tunghørte barn har kommet litt i 

skyggen. Det er viktig å fange opp disse barna som kanskje ikke har fått diagnostisert 
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hørselstap ved fødselen, og ikke minst viktigheten av kunnskapen om hvordan tilrettelegge 

for en god språkutvikling. Ohna & Hofstad (2011) skriver at undersøkelser av barn med 

nedsatt hørsel allerede fra fødselen av, viser varierende resultat når det gjelder hvorvidt 

hørselsnedsettelse oppdages. I enkelte tilfeller har det ikke blitt stilt noen diagnose før i 2,5 -3 

års alderen.   

Hørselshemmede barn kan være tospråklige med tanke på om de benytter seg av både 

talespråk og visuelt språk som NMT eller tegn til tale. Dette stilte jeg ikke noe krav om at 

barna skal bruke eller ikke. 

3.3.3 Fremgangsmåte for å skaffe informanter 

Når jeg hadde satt hvilke kriterier som skulle stilles til utvalget, kontaktet jeg en bekjent som 

(døråpner) kunne hjelpe meg å komme i kontakt med aktuelle barnehager. Hun snakket da 

med veilederne i de aktuelle barnehagene og fortalt dem om prosjektet mitt, og de tok dette 

videre til de aktuelle barnehagene.  

Da prosjektet var godkjent fra NSD, ble de aktuelle barnehagene kontaktet via telefon. To av 

barnehagene hadde snakket med veilederen før jeg kontaktet dem og var blitt informert om at 

jeg kom til å kontakte dem angående masteroppgaven. I telefonsamtalen informerte jeg om 

hvem jeg er og hvorfor de ble kontaktet. De fikk informasjon om oppgavens tema og 

problemstilling, vi avtalte videre at jeg skulle komme innom og levere det skriftlige 

informasjonsskrivet og samtykkeerklæringen. Jeg valgte å reise til barnehagene og levere 

skrivet, i stede for å sende det, noe som ga meg muligheten til å få hilst på informantene og 

pratet litt med dem før jeg skulle komme tilbake og gjennomføre intervjuene. Dette opplevde 

i alle fall jeg som positivt. Videre avtalte vi tid for selve intervjuet og at informantene skulle 

få intervjuguiden noen dager før intervjuet. Dette valgte jeg å gjøre for at informantene skulle 

kunne ha mulighet til å snakke med de andre på avdelingen om eventuelle spørsmål som 

skulle belyses og for at intervjusituasjonen skulle oppleves tryggere og roligere for 

informanten. 

Mine erfaringer knyttet til det å skaffe informanter har vært positive. Alle barnehagene var 

veldig positive til å være med. De uttrykte at de opplevde det som viktig å delta på slike 

undersøkelser for å kunne bidra til økt informasjon og kunnskap på fagfeltet, til tross for at 

alle var litt nervøse og spente i forkant av intervjuene.  



 

30 
 

3.3.4 Det endelige utvalget 

Det endelige utvalget består av to pedagogiske ledere og en støttepedagog, fra tre forskjellige 

barnehager i en by på Østlandet.  I en av barnehagene var det støttepedagogen som ble 

intervjuet, fordi pedagogisk leder var sykemeldt. Dette anser jeg ikke som noe hinder da 

støttepedagogen også innehar kunnskapen jeg hadde satt som et kriterium. Jeg har valgt tre 

informanter, noe som er et lite utvalg, men på bakgrunn av omfanget og tidsrammene anser 

jeg det som et passe utvalg for denne undersøkelsen. Dette er i overensstemmelse med 

Postholm (2010), som skriver at i et mindre forskningsarbeid vil det være lurt med tanke på 

omfang og tidsrammer å velge det lavest anbefalte antall personer, som i følge henne er tre. 

Fordi denne oppgaven er en liten forskningsoppgave, vil det kunne være mulig med tre 

informanter å finne felles essens eller sentrale opplevelser. Dette bekrefter Dalland (2007) 

hvor han skriver at utfordringen med det kvalitative intervjuet er å gå i dybden. Derfor må 

antallet informanter ikke være for omfattende, slik at to eller tre gode samtaler kan gi mye 

stoff til en oppgave.  

3.3.5 Prøveintervju 

Når intervjuguiden var ferdig utarbeidet og godkjent fra veilederen min, valgte jeg å 

gjennomføre et prøveintervju. På den måten kunne jeg få testet intervjuguiden og meg selv 

som intervjuer. Dalen (2004) påpeker at i et kvalitativt forskningsintervju bør det alltid 

gjennomføres ett eller flere prøveintervju. På den måten kunne jeg få nyttig informasjon om 

utformingen av intervjuguiden og om meg selv i intervjusituasjonen. Jeg hadde et 

prøveintervju på en tidligere medstudent som er førskolelærer og jobber i barnehage. Hun har 

ikke noen hørselshemmede barn på avdelingen og har derfor ikke fått veiledning angående 

arbeid med hørselshemmede barn, men hun har fått veiledning angående andre barn med 

spesielle behov tidligere. Ut i fra dette anså jeg henne som en egnet informant til 

prøveintervjuet. Etter prøveintervjuet snakket vi litt om noen av spørsmålene som kunne 

omformuleres og det kom fram noen nye spørsmål som også kunne være interessante å ha 

med. Intervjuet ble tatt opp med lydopptaker, hvor jeg i etterkant lyttet til intervjuet og 

oppdaget, som Dalen (2004) også nevner, at jeg ikke var flink nok til å gi den som ble 

intervjuet tid til å tenke over spørsmålet før jeg eventuelt begynner å omformulere meg eller 

kom med kommentarer. Dette merket jeg ikke selv under selve prøveintervjuet. Det var helt 
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klart nyttig å gjennomføre prøveintervjuet, jeg tok dette med meg videre og var veldig bevisst 

på dette når hovedintervjuene ble gjennomført.   

3.4 Gjennomføring av intervjuene 
Jeg følte at alle barnehagen tok godt i mot meg, alle tre hadde satt av god tid og et rom hvor vi 

kunne sitte uforstyrret, noe som førte til gode opptak av intervjuene. Dette påpeker Dalland 

(2007) at kan ha betydning for kvaliteten på samtalen. Ved at jeg hadde vært i barnehagene og 

levert informasjonsskrivet og samtykkeerklæringen selv, føler jeg at det var litt ”tryggere” for 

meg som intervjuer å komme tilbake og skulle gjennomføre intervjuet. Jeg opplever at de 

aller fleste var litt spente i forkant av intervjuene, men allikevel opplevde jeg det som praten 

gikk lettere fordi vi allerede hadde møttes en gang. Når vi hadde satt oss til rette på det avsatte 

rommet, startet jeg med å forsikre meg om at lydopptakeren fungerte. Videre presentere jeg 

meg selv, fortalte hvorfor jeg var der, hva jeg ønsket å finne ut av med intervjuet, hvordan jeg 

ville benytte materialet senere og om anonymitet (vedlegg nr 2). Dette er noe som Dalen 

(2004) også presiserer viktigheten av.  

Etter den innledende praten gikk jeg videre til selve intervjuspørsmålene (Vedlegg nr 4). Jeg 

fulgte rekkefølgen av spørsmålene i intervjuguiden i alle intervjuene. Hvis det var steder som 

informanten allerede hadde svart på spørsmålet eller berørt spørsmålet, forsøkte jeg å 

oppsummere det som var blitt sagt, og spørre om det var noe de ønsket å tilføye som de ikke 

hadde fått sagt for å forsikre meg om at jeg hadde fått med meg alt de ønsket å si.  

I intervjurollen valgte jeg å prøve å benytte meg av kunnskapen og erfaringen som jeg fikk fra 

rådgivertreningen vi hadde ved Universitetet. Dette valgte jeg fordi jeg har liten erfaring som 

intervjuer. Gjennom aktiv lytting kan en signalisere til informanten at den blir hørt. En bør 

legge merke til tonefall, tempo og formen på den andres språk (Lassen, 2004). Kvale & 

Brinkmann (2010) sier også at intervjueren må lære seg å lytte til det som sies og hvordan det 

sies. Som intervjuer oppdaget jeg gjennom prøveintervjuet at jeg ikke ga nok pause etter å ha 

stilt spørsmålet. Ikke alle spørsmålene har en svaret på med en gang, noen spørsmål kan være 

vanskelig å svare på, og da er det viktig å gi informanten tid til å tenke. Flere steder uttrykte 

informantene at det var et vanskelig spørsmål. Ved at jeg ga de tid, opplevde jeg at 

informantens tanker og meninger kom fram etter hvert.  
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Intervjuene var beregnet til å ta ca 1 time og de tre intervjuene hadde lengder fra 50- 70 

minutter.  

3.5 Bearbeiding av intervjuene 
Her vil bearbeidingen av det innsamlede materialet bli omtalt. Starter med prosessen av 

transkriberingen for så å se på analysen og tolkningen av materialet.  

3.5.1 Transkribering 

Som nevnt tidligere benyttet jeg lydopptaker for å kunne stå friere til å skrive egne 

refleksjoner under intervjuene. Jeg oppdaget under første intervjuet at jeg ble ukonsentrert av 

å skulle notere, og klarte ikke å være en aktiv lytter ovenfor informanten. Jeg valgte derfor å 

notere mine tanker og refleksjoner rett etter at intervjuene var gjennomført i stedet.  

Jeg hadde en uke i mellom hvert intervju slik at jeg kunne starte transkriberingen av hvert 

intervju allerede dagen etter intervjuene. Dette bekrefter Dalen (2004), det vil være en fordel å 

transkribere intervjuene med en gang de er gjennomført, for å få en best mulig gjengivelse av 

hva informantene faktisk har sagt. Ved å transkribere intervjuene selv fikk jeg mulighet til å 

lytte igjennom intervjuene flere ganger for å bli enda bedre kjent med materialet. Dette ga 

meg også muligheten til å oppdage steder hvor jeg kunne kommet med oppfølgingsspørsmål 

eller oppklaringsspørsmål og ikke gjorde det. Dalen (2004) påpeker også at hvis en 

transkriberer intervjuene selv vil en få en unik mulighet til å bli kjent med eget datamateriale 

og nærhet til intervjuutskriftene, som kan være med på å styrke analyseprosessen. Dette føler 

jeg absolutt var viktig for meg i prosessen mot et endelig materiale.  

Transkriberingen var tidkrevende, ved at jeg måtte høre samme setningen flere ganger for å 

kunne skrive ned ord for ord korrekt. Jeg transkriberte intervjuene ord for ord på dialekt, og 

første gangen for hånd. Når jeg så skrev dem inn på data, valgte jeg å gjøre intervjuene om til 

bokmål. Dette for at det ikke skal være mulig å gjenkjenne noen av informantene ut i fra 

dialekter. Dalland (2007) omtaler transkriberingen ved å overfører den muntlige samtalen til 

ord på papiret. Kvale & Brinkmann (2010) skriver at gjennom transkriberingen mister en 

stemmeleie, intonasjon og åndedrett. Jeg valgte derfor å merke hvor informantene tok pauser, 

var usikre, ler eller hvis det var ord som ble lagt ekstra trykk på, slik at jeg bedre kan gjengi 

svarene ved kun å lese det transkriberte materialet.  
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Etter å ha ansett transkriberingen som ferdig, lyttet jeg igjennom hele intervjuet en siste gang 

for å sikre meg at utskriften var korrekt. Når det er gjort sier Dalen (2004) at en kan forholde 

seg til det transkriberte skriftmaterialet. 

3.5.2 Analyse og tolkning av materialet 

Som jeg har gjort rede for, ønsket jeg å få tak i informantenes egne opplevelser i det de 

fortalte meg. Det er gjennom tolkningen jeg prøver å finne ut hva informantenes svar egentlig 

betyr. Analysen og tolkningen henger tett sammen, noe som vil si at det vil være 

hensiktsmessig og jobbe med disse samlet og ikke hver for seg. En del av kvalitetskontrollen 

er det å veksle mellom analyse og tolkning (Dalland, 2007). Videre i analysen ønsker jeg 

gjennom tolkningen og kodingen å se på sammenhenger.  

Jeg startet med å lese igjennom hele intervjuet for å få en følelse av helheten. For å få oversikt 

over materialet delte jeg intervjuet opp i naturlige enheter, hvor jeg har den naturlige enheten 

på venstre side og sentrale temaer på høyre side, noe som er i tråd med Dalland (2007). Denne 

fasen omtaler Kvale & Brinkmann (2010) som meningsfortetting hvor en leser intervjuene 

som helhet for så å gjengi det informanten sier med få ord. 

Allerede under utarbeidelsen av intervjuguiden startet arbeidet med analysen. Jeg 

systematiserte spørsmålene under sentrale temaer som skulle bidra til at jeg skulle kunne 

besvare problemstillingen (jfr.. 1.4). Som nevnt tidligere ønsket jeg i analysen å forstå og 

ivareta informantenes perspektiv om det gitte fenomenet og har derfor valgt å benytte meg av 

en del sitater. Dalen (2010) presiserer verdien av å bruke sitater. Tematisk bearbeiding er rent 

praktisk det å lage en lister over de temaene jeg ønsker å belyse for å svare på 

problemstillingen min. Jeg fant etter hvert ut at ”fillerye” metoden som Dalen (2004) omtaler 

kunne være hensiktsmessig for meg å benytte. Jeg tok da utgangspunkt i temaene fra 

intervjuguiden, som dannet ”rennene” i filleryen og samlet svarene fra alle tre intervjuene 

under hvert tema. I tråd med Dalen (2010) har jeg funnet sitater og meningsfortetninger under 

hvert område som belyser temaet. Ved at jeg har fulgt samme intervjuguide i alle intervjuene 

har jeg mulighet til det. Dette samsvarer med Dalland (2007) som sier at ved flere intervjuer 

kan en samle alle svarene under det aktuelle temaet hvis en har fulgt den samme 

intervjuguiden i alle intervjuene.  
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Ved å benytte denne metoden fikk jeg oversikt over hva alle informantene hadde svart under 

hvert tema. Dette var utgangspunktet for analysen min. Når jeg var ferdig med å systematisere 

utsagnene under temaene fra intervjuguiden var det et noe rotete resultat jeg satt igjen med. 

Derfor måtte jeg gjøre en opprydding under temaene. Jeg opplevde at noen steder snakket 

informantene på tvers av kategoriene, og jeg forsøkte derfor å få en oversikt over hvilke svar 

fra informantene som var sammenfallende, hvilke svar som ikke var sammenfallende og ut i 

fra det oppsto det noen nye temaer som svarene ble samlet under. Dalland (2007) skriver at 

svarene har forskjellig tyngde og valør, som vil si at svar som går igjen hos flere informanter 

har større tyngde enn om det kommer fra en. Når en kommer til tolkningen av materialet er 

det ikke sikkert at det er de svarene som forekommer oftest som belyser temaet best.  

Jeg presenterer min tolkning av blant annet førskolelærernes opplevelse av veiledningen og 

hvordan de mener at de klarer å nyttiggjøre seg av den i praksis. Her kan tolkningen være 

påvirket av min forforståelse. Tolkningen skal være logisk og godt argumentert (Kvale & 

Brinkmann, 2010). Jeg valgte å gjengi uttalelsene i intervjuene på en mer sammenhengende 

måte, uten at det endrer setningens betydning, da talt tale ofte kan virke usammenhengende og 

oppleves annerledes i skriftlig form. Dette er i overensstemmelse med Kvale & Brinkmann 

(2010 ) at det ordrette transkriberte intervjuet kan virke usammenhengende og oppleves som 

forvirrende tale, og tyde på svakt intellektuelt nivå.  

 

Ved en induktiv tilnærming forsøker forskeren å forstå datamaterialet som er samlet inn 

gjennom sine egne erfaringer, opplevelser og teorier. Dette igjen betyr at studien er verdiladet 

(Postholm, 2010). Analysen i en kvalitativ forskning er i hovedsak induktiv, det vil si at en 

trekker slutninger på grunnlag av det enkelte kasus. En bestemmer ikke analysekategoriene på 

forhånd, men etter hver som data samles inn (ibid). Dette hadde jeg som utgangspunkt, men 

ser at den ikke er gjennomgående induktiv da jeg bygger videre på føringene mine fra teorien 

og temaene fra intervjuguiden. Formålet med denne oppgaven er å få belyst hvilken 

veiledning som blir gitt, hva det veiledes om og personalets subjektive opplevelse av 

veiledningen. Jeg opplever det som vanskelig å definere om oppgaven er induktiv eller 

deduktiv, men synes at det er en veksling mellom disse ved at det har kommet fram noen nye 

temaer, kategorier og teori. 
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3.6 Kvalitetskriterier 
Reliabilitet og validitet er to sentrale begreper innenfor forskning, og som viser hvor pålitelig 

og troverdig undersøkelsen er. Begrepene har lenge vært knyttet til kvantitativ forskning, men 

er i dag brukte begreper i kvalitativ forskning også. Forskjellen er at det benyttes ulike 

terminologier og tilnærmingsmetoder (Dalen, 2004). 

3.6.1 Reliabilitet 

På spørsmålet om undersøkelsen min er troverdig, må den kunne etterprøves på et senere 

tidspunkt av andre forskere. Kvale & Brinkmann (2010) understreker at reliabilitet til en 

undersøkelse behandles ofte i sammenheng med om resultatene kan reproduseres på ett senere 

tidspunkt av andre. Det har derfor vært viktig for meg å forsøke å beskrive og forklare alle 

delene av prosessen med undersøkelsen min. Det kan allikevel være vanskelig å etterprøve 

metodene, da det er ganske åpne og fleksible muligheter i tilnærmingen av kvalitative 

undersøkelser. Selv om jeg og en annen intervjuer følger samme intervjuguide vil det kunne 

gi ulike resultater, noe som kan skyldes at jeg selv er en viktig faktor i intervjuet. 

Det stilles også krav til reliabilitet av transkripsjonene mine. Når jeg transkriberte intervjuene 

kan jeg ha plassert komma og punktum på steder som kan ha forårsaket en litt annen mening 

enn det informanten egentlig la i utsagnet. Dette er noe som Kvale & Brinkmann (2010) også 

omtaler som en trussel mot reliabiliteten. For å sikre reliabiliteten av transkripsjonene, lyttet 

jeg til opptakene flere ganger for å transkribere så nøye som mulig. Jeg sjekket også mine 

transkriberinger flere ganger etterpå for å være sikker. Opptakene mine hadde god lyd som 

resulterte i gode forhold for å transkribere det informantene sa. Jeg kunne sendt 

transkriberingene til godkjenning hos informantene for å sikre at jeg hadde transkribert rett 

mening. Dette fikk jeg ikke mulighet til, grunnet tiden som var til rådighet.  

En annen trussel mot reliabiliteten kan være utformingen av spørsmålene til intervjuguiden. 

Jeg valgte derfor å stille ganske åpne spørsmål, men der jeg følte informanten var usikker 

eller svarte kort, stilte jeg noen oppfølgingsspørsmål, noe som kan ha ført til ledende 

spørsmål.  
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3.6.2 Validitet 

I norske ordbøker defineres ordet validitet som en uttalt sannhet, riktighet og styrke (Kvale & 

Brinkmann, 2010). Et valid argument er et fornuftig, velfundert, sterkt og overbevisende 

argument. I en bred fortolkning av validitet vil det si i hvilken grad en metode virkelig 

undersøker det den er ment til å undersøke. Så for at jeg skal kunne si at min oppgave er valid 

må jeg sikre at mine funn svarer på problemstillingen min. 

Maxwell (1992) har utarbeidet noen validitetskriterier for kvalitative undersøkelser. Jeg har 

valgt å benytte med av fire av disse kriteriene som omtales som, deskriptiv validitet, tolknings 

validitet, teoretisk validitet og generaliserbarhet. 

Deskriptiv validitet krever at transkriberingen er eksakt gjengitt av informantenes uttalelser 

under intervjuet (Maxwell,1992). Så her er det viktig at jeg ikke skriver det jeg tror 

informanten sier. Som nevnt tidligere var det god lyd på opptakene, noe som igjen sikret meg 

gode muligheter til å få nøyaktige transkripsjoner. 

Tolkningsvaliditet dreier seg om at når jeg hadde transkribert intervjuene, var målet å forsøke 

å finne hva som ligger under informantenes uttalelser. Jeg forsøkte å tolke informantens 

holdninger, følelser og meninger. Det er viktig at tolkingen av fenomenet tar utgangspunkt i 

informantens ståsted, og ikke forskeren (Maxwell, 1992). Det er her viktig at jeg som forsker 

er bevisst på mitt eget ståsted i forhold til fenomenet som undersøkes, noe som Dalen (2004) 

også påpeker er viktig. Jeg har derfor forsøkt å redegjøre for min egen forforståelse som kan 

være en mulig trussel for undersøkelsens validitet. Videre i tolkningsprosessen forsøkte jeg å 

tolke materialet, reflektere rundt svarene, stille meg spørsmål og se etter likheter og 

forskjeller. Til slutt drøftet jeg funnene opp mot teori og forskningsspørsmålene. Gjennom 

denne prosessen har jeg forsøkt å synliggjøre mine tolkninger og begrunnet dem. 

Teoretisk validitet går på at det er en sammenheng mellom materialet mitt og de teoretiske 

referanserammene som jeg har valgt (Maxwell, 1992). Teorigrunnlaget mitt vil gjenspeile 

mine forforståelser, noe som kan påvirke oppgavens resultater. Jeg har forsøkt å ha en 

transparent beskrivelse av min forskning gjennom analyseprosessen og begrunnet mine valg 

av teori. Jeg har drøftet mine funn og belyst dem opp mot relevant teori. Jeg har vektlagt 

språk og kommunikasjon, og hva som må til for å tilrettelegge best mulig for hørselshemmede 

barn. Jeg kan ikke med sikkerhet si at oppgaven hadde blitt lik hvis jeg hadde anvendt annen 

teori. 
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Generaliseringsvaliditet handler om oppgavens overførbarhet. I følge Maxwell (1992) er ikke 

hovedhensikten med en kvalitativ oppgave å generalisere resultatene til populasjonen, men i 

hvilken grad en kan generalisere funnene til andre førskolelærere som mottar veiledning om 

hørselshemmede barn. Fordi kvalitative undersøkelser tillater et lite utvalg kan begrepet 

analytisk generalisering være mest hensiktsmessig (Kvale & Brinkmann, 2010). Det vil være 

opp til leseren av forskningsoppgaven å vurdere om funnene kan reproduseres (Andenæs i 

Dalen, 2004). Jeg har forsøkt å bruke godt beskrevne utsagn fra informantene som de kom 

fram (Dalen, 2004), hvor jeg har valgt å bruke mye sitater fra informantene for å tydeliggjøre 

funnene og sikre validiteten. 

3.6.3 Etiske retningslinjer og forskerrollen 

Hvilke etiske spørsmål bør en alltid stille seg i begynnelsen av en intervjuundersøkelse? Jeg 

ønsker å støtte meg til fire områder som Kvale & Brinkmann (2010) omtaler. De fire 

områdene er: informert samtykke, fortrolighet, konsekvenser og forskerens rolle. Disse 

samsvarer også med de nasjonale forskningsetiske retningslinjer (NESH, 2006). 

Forskningsetiske retningslinjer har ikke samme funksjonen som lover, men er et hjelpemiddel 

for forskerne selv. De peker på relevante faktorer som forskerne må ta hensyn til. Noen av de 

etiske normene i retningslinjene finner en også i lovgivningen, slik at disse overlapper 

hverandre (ibid).  

Med informert samtykke innebærer det at mine informanter ble informert om undersøkelsens 

formål. Informasjonsskrivet inneholdt informasjon om oppgavens formål, hvilke metoder som 

ville bli benyttet, og informantens rettighet til å kunne trekke seg når som helst. Jeg laget 

derfor et informasjonsskriv som jeg leverte til mulige informanter. Skrivet inneholdt også en 

samtykkeerklæring. I tillegg gjentok jeg også dette til alle informantene i starten av intervjuet. 

Dette samsvarer også med NESH retningslinjer.  

Konfidensialitet går på å beskytte informantenes identitet. Dette ble ivaretatt ved at jeg først 

og fremst forsikret informantene om at opptakene ville bli oppbevart utilgjengelig for andre 

enn meg selv. Det var kun jeg som lyttet til opptakene, og gjennom transkriberingen ble navn 

på personer, barnehager og kommunal instans byttet ut med fiktive navn (Kvale & 

Brinkmann, 2010). Jeg informerte også om at alt materiale og lydopptak vil bli slettet innen 

utgangen av 2012 (NESH, 2006). Kvalitative undersøkelser foregår ofte i små og 

gjennomsiktige miljøer, det er derfor ekstra viktig å verne om tredjeparten (ibid). Alle 
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prosjekter som forutsetter behandling av personopplysninger, faller inn under 

personvernombudet. NSD er personvernombudet for forsknings- og studentprosjekter som 

gjennomføres ved alle universiteter, statlige høyskoler og flere andre. Jeg søkte for denne 

undersøkelsen og fikk godkjenning fra NSD (vedlegg 1). Det er ikke nevnt noen steder navn 

på barnehager, personer, kommune eller andre instanser som kan gjenkjenne informantene.  

Det tredje punktet Kvale & Brinkmann (2010) omtaler er konsekvenser. Det vil si at jeg måtte 

vurdere konsekvensene av den kvalitative undersøkelsen, kunne den komme til å skade 

informantene? Positiv konsekvens kan være at personalet blir bevisste på veiledningen de får, 

utbyttet av den og eventuelt setter i gang noen tanker på hva de ønsker videre av 

veiledningen. I forskningsprosessen har jeg forholdt meg til de etiske forskningslinjene som 

er utarbeidet av NESH (2006) 
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4 Presentasjon av funn 
I dette kapittelet vil jeg presentere intervjuene som meningsfortetninger og sitater. Jeg har 

valgt å benytte de modifiserte temaene fra intervjuguiden til å presentere resultatene, dette har 

jeg valgt fordi jeg mener det blir mest ryddig og oversiktlig. Det er seks temaer, veiledningen, 

språkutvikling, forberedelse og innhold, kommunikasjon, etterarbeid og utbytte. Under hver 

av disse er det noen underkategorier. 

Jeg har valgt å presentere funnene fra alle tre barnehagene sammen under hvert tema. Dette 

vil jeg gjøre fordi jeg synes at det gir en bedre oversikt over hva de tre barnehagene har svart 

på de ulike temaene. Jeg har også valgt å benytte fiktive navn på barnehagene, Banktrollet, 

Furutoppen og Solflekken barnehage. Vil også omtale alle informantene og veilederne som 

”hun” uavhengig av om det er han eller hun i virkeligheten. 

4.1 Informasjon om veiledningen 

4.1.1 Begrepet veiledning 

I svarene fra de tre informantene er det sammenfallende svar om hva informantene legger i 

begrepet veiledning. Banktrollet barnehage sier: 

”Ja, godt spørsmål. Det er jo å besvare de spørsmålene som vi har. Hjelpe oss til å finne 

muligheter og ideer til å forandre på det som trengs å forandres. Fortelle oss, og forklare litt 

om det å være hørselshemmet, siden ingen av oss kan så mye om det.” 

Furutoppen barnehage sier: 

”Veldig vanskelig og vidt begrep. Det skal bidra til at det oppstår noe nytt, at det er en 

utvikling, nye øyne, nye ideer og kompetanseheving.” 

Solflekken barnehage sier: 

”Jeg tenker at det er to veis, med metoder og opplegg og utfordringer. Diskusjoner om det 

man gjør og tenker er rett. Så vil jeg jo si at det er en form for kvalitetssikring av den jobben 

vi gjør, med tanke på kompetanseoverføring.” 



 

40 
 

Alle informantene tenker at veiledningen skal bidra til å se nye muligheter, få nye ideer, ny 

kunnskap og bidra til kompetanseoverføring. 

4.1.2 Stilling og utdanning 

I Banktrollet og Furutoppen barnehage er informantene ansatt som pedagogiske ledere. 

Pedagogisk leder i Banktrollet er utdannet barnevernspedagog. Hun informerer om at hun tar 

tilleggsutdanning i småbarnspedagogikk og skal ta videreutdanning i barnehagepedagogikk til 

høsten. Informanten i Furutoppen er utdannet førskolelærer, mens i Solflekken intervjues 

støttepedagogen som også er utdannet førskolelærer.  

4.1.3 Hvem får veiledning og fra hvem? 

Resultatene viser at det er ulikt hvem som får veiledning, men det er sammenfallende at alle 

får veiledning fra audiopedagog. Banktrollet og Solflekken barnehage forteller at 

veiledningen blir gitt til hele avdelingen. Hos Banktrollet hadde de fått en ”startpakke” på 5,5 

timer, i en periode på ca 4 måneder, som hun sier gikk til opplæring av tegn til tale som ble 

gitt til hele avdelingen. Hun informerer videre at det har etter det blitt gitt litt veiledning til 

henne, men det har nå vært slik at når hun kommer på noe så spør hun audiopedagogen. 

I Furutoppen barnehagen er det hovedsakelig førskolelæreren som får veiledning en gang i 

uken, men de har også hatt møter med hele avdelingen og foreldrene.  

Det har ikke vært noe fast om hvem som får veiledning i Banktrollet, det har vært gitt noe 

felles og litt enkeltvis til pedagogisk leder. Mens i Furutoppen er det hovedsakelig fast til 

pedagogisk leder og i Solflekken er det fast en gang i måneden til hele avdelingen. De kan 

også få veiledning ved behov fra en fagkonsulent. 

4.1.4 Hvordan blir veiledningen gitt? 

Resultatene på spørsmålet viser at veiledningen blir gitt forskjellig i alle tre barnehagene. 

Banktrollet barnehage sier:  

”Det er ikke noe avsatt tid til veiledning nå. Hvis det er noen spørsmål tar jeg det opp når 

audiopedagogen er her.” 
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Det ikke er noe organisert ennå, kommentarer i forbifarten og ikke noe avsatt tid til å snakke. 

De fem timene i uken med audiopedagog har til nå gått til enkelt timer ute på grupperom med 

de to barna. Noen få ganger har informanten vært med audiopedagogen i disse timene. 

Informanten sier videre: 

”Audiopedagogen har de alltid ute av avdelingen. Det opplegget er ikke vi så mye med på.” 

Informanten opplyser at de har hatt ønske og har nå en avtale med audiopedagog om at hun 

skal være med på noen basemøter. Dette for at det skal være litt lettere, og de kan snakke 

uforstyrret. Furutoppen barnehage sier:  

”Det er jo det veiledningsbegrepet… det er jo litt vanskelig for hvis jeg skulle svart i forhold 

til det som står i vedtaket om veiledning, så hadde det blitt et annet svar en det jeg gir nå.” 

Hun opplyser at vedtaket kunne benyttes fleksibelt, og sier videre: 

”Audiopedagogen var veldig tydelig fra begynnelsen at det var mest hensiktsmessig at det 

ikke var 25 timer hvor jeg og hun satt på et møterom, og hun skulle veilede meg. Vi kaller det 

modell veiledning, når hun jobber med barnet samtidig som jeg er der og observerer, kan 

stille spørsmål og hun kan stille meg spørsmål.” 

De bruker en time i uken av utetiden til veiledning, slik at de kan benytte avdelingen. Her 

jobber audiopedagogen sammen med barnet samtidig som hun forklarer hva og hvorfor hun 

gjør det hun gjør, og hva hun ønsker å oppnå. Noen ganger er det også en samtale mellom 

pedagogisk leder og audiopedagogen før eller etter timen. Solflekken barnehage sier: 

”Vi bruker avdelingsmøtene, og da er det satt av tid og organisert slik at barn som ikke sover 

blir passet på andre avdelinger. Tilrettelagt for at det er ro rundt møtet. Så det synes jeg 

fungerer bra.” 

Her er veiledningen er organisert som en samtale og dialog mellom audiopedagogen og de 

ansatte på avdelingen. Videre sier informanten at veiledningen ofte tar utgangspunkt i hva de 

tenker på i praksis. Hva tenker de er utfordringer, og hva lurer de på.  

I Banktrollet er det ikke noe avsatt tid til veiledning ennå og det som har vært gitt har vært litt 

til pedagogisk leder og litt til hele avdelingen. Furutoppen kaller veiledningen 
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modellveiledning som gis til pedagogisk leder. Solflekken bruker avdelingsmøtet fast en gang 

i måneden hvor hele avdelingen deltar.  

4.1.5 Tildelte ressurser 

Resultatene på hvilke vedtak barnehagen har fått viser at det er store forskjeller i tildelingen 

av ekstra ressurser til de tre barnehagene.  

Banktrollet barnehage har audiopedagog 5 timer i uken fast for to hørselshemmede barn, pluss 

spesialpedagog 3,5 dag i uken. Furutoppen barnehage får 13 årstimer direkte arbeid med 

barnet og 25 årstimer observasjon og veiledning av foresatte og personale. Dette utgjør til 

sammen 38 årstimer. Ut i fra hvordan de har valgt å disponere timene blir det ca 1 time i uken 

med audiopedagog. De har ikke støttepedagog. Solflekken barnehage har 10 timer i året fra 

audiopedagog, noe som gir ca 1 time veiledning i måneden. Alle på avdelingen kan også få 

veiledning fra fagkonsulent ved behov. De har støttepedagog 2 dager i uken. 

4.2 Språkutvikling 

4.2.1 Språk som satsningsområde 

Ved spørsmålet om barnehagen har eller har hatt språk som satsningsområde viser resultatene 

at det er sammenfallende svar mellom Furutoppen og Solflekken barnehage. Banktrollet sier:  

”Vi har hatt det litt sånn i tankene og i planen uten å helt ha fått det gjennomført. Men nå i år 

i 2012 så har vi det i årsplanen at det er språk vi skal jobbe med.” 

Informanten i Furutoppen barnehage sier: 

”Språk er alltid med i årsplanen, ett av de store temaene. Snakket mye om språk og er i 

årsplanen.” 

Solflekken barnehage sier: 

”Ja det gjør vi hele tiden for det er en småbarnsavdeling, og det er jo språket som står i 

sentrum hele tiden. Er en satsning hele veien.” 
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Banktrollet barnehage har hatt språk som satsningsområde i tankene og planen, men de har 

ikke fått gjennomført det. Furutoppen og Solflekken har begge språk som store temaer og er 

en satsning hele veien. 

4.2.2 Hvem veileder om språkutvikling?  

I Banktrollet barnehage sier informanten at det er gjennom fagleder de generelt snakker om 

språkutvikling. Informanten i Furutoppen sier at hun føler de kanskje egentlig ikke har fått så 

mye veiledning på språkutvikling, men vært mer rettet mot hvor det enkelte barnet er i 

språkutviklingen. I Solflekken forteller informanten at veiledning om språk får de fra 

audiopedagog, fagkonsulent og fra skriftlig materialet som å leser artikler. 

4.2.3 Konkrete tips og råd for språkutvikling 

Informanten i Banktrollet sier at de ikke har fått noe særlig tips. Hun tror det blir bedre etter 

snakkepakkekurset, hvor de får informasjon og eksempler på aktiviteter som de kan bruke når 

de skal ha språkgrupper.  

Furutoppen barnehage forteller at de har fått litt konkret på hva som er viktig å tenke på inne 

på avdelingen, som for eksempel hvordan det er lurt å lese bok for barnet. Audiopedagogen 

presenterer aktiviteter som de tar med seg og bruker med alle barna. For eksempel såpeboble 

lek hvor en øver på å blåse for å fremme munn motorikk. Her er pedagogisk leder med på 

timene som audiopedagogen har med barnet og får derfor mange tips og råd til arbeidet sitt 

med tanke på det hørselshemmede barnet.  

I Solflekken har de fått tips om hvordan de kan jobbe med fokus på ulike lyder, fysisk 

tilrettelegging av avdelingen, bekreftelse på bruk av smågrupper, viktigheten med at barnet 

ser ansiktet vårt og hva som er viktig å tenke på når en gir kollektive beskjeder.  

4.2.4 Kartlegging  

Resultatene på spørsmålet om de kartlegger språkutvikling var det ikke sammenfallende svar. 

Informanten i Banktrollet barnehage sier: 
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”Det med snakkepakken skal være et prosjekt, så nå er vi nødt til å kartlegge det [prosjektet]. 

Det må evalueres og vises hvordan vi jobber. Da vil det være naturlig å kartlegge hvordan 

det går.” 

Videre spør jeg om de vil benytte noen spesielle kartleggingsverktøy, informanten svarer at 

hun ikke kjenner til noen kartleggingsverktøy. Mens i Furutoppen barnehage benytter de seg 

av kartleggingsverktøyet ”Alle med” og sier: 

”Vi bruker et av disse skjemaene som har fått så dårlig kritikk nå. Det har vært i media at 

ingen av disse kartleggingsverktøyene er bra nok.” 

Informanten sier at skjemaet går ikke bare på språk, men mange forskjellige områder. Lurer 

de litt og skal gå dypere inn i det bruker de kanskje andre skjemaer, som TRAS. Bruker ikke 

det på alle lengre. Ellers kartlegger de hvilke ord barnet bruker. Dette prøver de å gjøre når de 

hører nye ord, men begynner å bli vanskelig nå som det er så mange. 

Informanten i Solflekken barnehage sier: 

”Vi kartlegger ikke systematisk etter noe kartleggingsverktøy.” 

Her er det ulike svar fra alle tre barnehagene. Banktrollet kartlegger ikke barnas 

språkutvikling da de ikke har kjennskap til noen kartleggingsverktøy. Furutoppen bruker 

”Alle med” og i noen sammenhenger bruker de også TRAS eller andre verktøy. Solflekken 

har bevisst valgt å ikke kartlegge barna ut i fra noen kartleggingsverktøy.  

4.2.5 Hvordan jobber barnehagene med språkutvikling? 

Resultatene på arbeidet med språkutvikling viser at informantene benytter 

hverdagssituasjonene til å sette ord på alt de gjør og bruker konkreter i lek og samlinger. 

Banktrollet barnehage sier: 

”Må innrømme at vi ikke helt har hatt.. litt sånn ja vi kan godt ha språkgrupper, men har ikke 

helt skjønt hva vi skal gjøre på språkgruppene mer enn at vi selvfølgelig skal jobbe med språk 

(latter).” 
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De har hatt disse språkgruppene som ikke har fungert, men de prøver i hverdagen å være 

flinke til å sette ord på alt de gjør, ikke bruke den og der. Bruker konkreter i lek og i 

samlingsstund. 

Furutoppen barnehage sier: 

”Det er det vi driver med på en småbarnsavdeling.” 

Informanten sier at det er språkutvikling og sosial kompetanse som de jobber mye med. De er 

opptatt av å ha kvalitet i hverdagssituasjonene og sier videre: 

”Vi er opptatt av at det ikke trenger å være de store temaene bestandig, men at man bruker 

alle hverdagssituasjonene pedagogisk og tar seg god tid.” 

Dette forteller hun at de gjør gjennom mye god en til en kontakt hvor personalet tar seg tid 

ved for eksempel bleieskift og påkledning hvor de snakker om det de driver med, benevner 

kroppsdelene. Prøver å ha god tid til å prate og hjelpe barna til å prate ved å sette ord på det 

de gjør. De gjentar mye og er bevisste på å være tilgjengelige ved å sitte på gulvet med barna. 

Observerer, prøve å tolke da det er mye kroppsspråk på de minste barna og ikke alltid så mye 

ord. Hjelper barna ved å utvide og sette ord på ting for dem. Synger veldig mye, 

samlingsstuder med opprop, teller alle barna, trekker sangkort og bruker mye konkreter til 

sanger og fortellinger. 

Solflekken barnehage jobber mye i smågrupper. Deler barna i lekegrupper og språkgrupper, 

men bruker også de daglige aktivitetene til å jobbe med språkutvikling. De leser bøker, synger 

sanger, bruker mye konkreter som bilder og dyr i samlingsstunder. 

Ut i fra svarene viser det at alle tre barnehagene benytter hverdagssituasjonene til 

språkutvikling samt grupper og samlingsstunder hvor de benytter konkreter.  

4.2.6 Tilrettelegging for språkutvikling 

I alle barnehagene blir det gjort en form for tilrettelegging av ulikt omfang.  

Banktrollet barnehage sier at de har etter anbefaling fra audiopedagogen fått det roligere på 

basen ved å lukke dørene mellom basene slik at de blir mer skjermet. Ut over det er det ingen 

spesiell tilrettelegging for språkutvikling, og informanten sier: 
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” I og med at de har så mye ekstra som de har nå, 4 fulle dager i barnehagen med 

spesialtilbud. Så har ikke vi inne på basen gjort så veldig mye, de er veldig mye ute med 

spesialpedagog.” 

I Furutoppen forteller informanten at de tilrettelegger for språkutvikling ved å prøve å skape 

ro, ikke så mye mas, gir rom for å dele i grupper og lukker noen dører. Det å isolere lekene 

mer, det blir ofte mye leker på gulvet. I stede lage rolige situasjoner med en ting, og ha fokus 

på den ene tingen. 

Hun sier videre at de prøver å være bevisste på stemmebruken, ikke alltid like lett å få det 

rolig på en småbarnsavdeling, og det er kanskje ikke målet heller. At de voksne tenker på 

hvordan vi bruker stemmen og ikke lager for mye unødvendig lyd på avdelingen. Informanten 

sier også: 

”Å være bevisst på hvilke lyder vi har på avdelingen, at radioen ikke står på å surrer uten at 

vi egentlig hører på den, men bruker den til musikk når vi har musikk med barna.” 

Videre påpeker hun at når de sitter å leke med duplo eller dyr snakker de om farger og former. 

Er litt ekstra på hvis barnet viser interesse for det. Viktig å være litt ekstra tett på barnet, 

bruke mye blikk kontakt og forsøke å få med seg om det der noe barnet vil. Se det enkelte 

barnet å bruke tegn. De er tilgjengelige og prater mye om de tingene de ser og holder på med. 

Det å ikke få med seg hva som blir sagt og hele tiden prøve å tolke situasjoner rundt seg og 

forsøke å forstå, for eksempel i samlingsstund må være slitsomt for barnet og gjøre det lettere 

å falle ut. Hun sier også at i timen med audiopedagog har de benyttet anledningen hvis 

telefonen ringer som lytte trening, de gjør barnet oppmerksom på lyden og snakker litt om at 

det er telefonen som ringer. 

Solflekken barnehage sier at de tilrettelegger ved å ha mye smågrupper, bruker mye bilder og 

konkreter. De er også opptatt av å ha det rolig, ikke for mye forstyrrende lyder. Tenker også  

over når de gir kollektive beskjeder hvor de sørger for at barnet ser ansiktet deres og forsikrer 

seg at barnet har fått med seg beskjeden. De er også opptatte av å ha god tid, snakke med 

barna, benevner ting, bruker bøker og sanger. De er bevisste på å tilrettelegge språket for det 

enkelte barnet og tar utgangspunkt i det barnet kan og barnets interesser som er viktig for en 

positiv opplevelse.  
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Alle barnehagene er bevisste på lyder og opptatt av å ha det rolig. I Banktrollet er det ingen 

spesiell tilrettelegging ut over dette. Furutoppen og Solflekken deler inn i mindre grupper 

hvor de lager rolige situasjoner med felles fokus.  

4.2.7 Tilstrekkelig kunnskap om språkutvikling? 

Resultatene knyttet opp til spørsmålet om de synes at de har tilstrekkelig kunnskap om barns 

språkutvikling viser sammenfallende svar fra barnehagene som har pedagogisk leder som er 

utdannet førskolelærer, at de føler de har tilstrekkelig kunnskap om språkutvikling. I 

Banktrollet som har en barnevernspedagog ansatt, føler at hun ikke har tilstrekkelig kunnskap. 

Informanten i Banktrollet barnehage sier: 

”Nei. Det har jeg ikke, og det vet jeg ikke hvordan er hvis man er førskolelærer heller. Hvor 

mye de får, men jeg har jo i mitt studie ikke hatt noe om det, så jeg vet bare det normale.” 

Informanten forteller også at det er mer fokus på språk nå når barna er to år. Først nå de 

begynner å snakke litt og hun har kunnskap om hva som er normale utviklingsstadier for en 2 

åring, 3 åring og 4 åring, men når det gjelder læring sier informanten: 

”Hva er mest hensiktsmessig for små barn, hvordan lærer de best, det vet vi veldig lite om.” 

Furutoppen barnehage sier: 

”Man kan jo alltid lære mer, men jeg føler at jeg har ganske god kontroll på, ja særlig de 

minste barna som jeg jobber med nå, hva som er viktig for dem.” 

Hun sier hun har fått kunnskap fra skolen, lært med erfaring, prøvd og feilet, kursing gjennom 

årene, litt innspill fra studenter, noen nye ansatte og snakkepakken. Hun sier videre: 

”Jeg kan jo mye om språkutvikling generelt, men har ikke lært noen ting på skolen for 

eksempel om barn med hørselsskader, så der vet jeg jo veldig lite.” 

Informanten forteller at det ble ikke snakket så mye om språkutvikling på kurset de var på i 

starten. Audipedagogen har ikke snakket så mye om generell språkutvikling, men mer i 

forhold til det enkelte barnet. Solflekken barnehage har lignende svar: 
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”Er utdannet førskolelærer så har kunnskap fra der, men tilstrekkelig kunnskap, man kan jo 

alltid lære mer og undre seg over mer.” 

Informanten sier også at språket går i bølger så hun har oversikt over hva de skal kunne på de 

ulike alderstrinnene, men det er også store forskjeller der. Språkforståelse er viktig når de er 

små. Hun sier at hun får kunnskap via veiledning og ved å bruke hverandre i personalet. 

I Banktrollet sier informanten at hun ikke har hatt noe om språkutvikling og føler at hun ikke 

har tilstrekkelig kunnskap. I Furutoppen og Solflekken barnehage sier begge informantene at 

de er utdannet førskolelærere, og begge synes at de har god kontroll på sin generelle kunnskap 

om språkutvikling. Samtidig nevner begge at en kan alltid lære mer og utvikle seg mer. 

4.2.8 Hørselens betydning for språkutvikling 

Resultatene knyttet til deres tanker om hørselens betydning for språkutvikling viser 

sammenfallende svar fra alle barnehagene. Banktrollet barnehage sier: 

”Har jo alltid hørt at man lærer saktere å snakke når man hører dårlig. Men har ikke jobbet 

med hørselsskada barn før, så har ingen erfaring på det selv.” 

Informanten forteller at de opplevde stor forskjell på barna etter at de fikk høreapparat. Barna 

viser glede over å si mange nye ord og herme. Furutoppen barnehage sier: 

”Veldig viktig og en stor fordel. Kommer selvfølgelig an på graden av hørselstapet, men er 

naturlig at det vil gå saktere. Vil bruke lengre tid, mer utydelig tale, vanskeligere å henge 

med, kan falle litt utenfor da det fort blir veldig slitsomt.” 

Solflekken barnehage har lignende svar: 

”Jeg tenker jo at den har en stor betydning for talespråket, og det å få med seg ord og 

samtaler. At den spiller en stor rolle i hva du får med deg av tale i omgivelsene.” 

Alle informantene sier at de tenker at nedsatt hørsel har en sammenheng med forsinket 

talespråkutvikling. 
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4.2.9 Fysisk miljø 

Informanten i Banktrollet forteller at basen er ett stort rom hvor det er høyt under taket og lite 

mulighet for skjerming. Det er ikke en optimal base og litt håpløs for hørselshemmede. 

Audiopedagogen opplevde basen som bråkete, og de har nå lukket dørene mellom basene slik 

at det blir mindre lyd. Audiopedagogen foreslo også å bygge ett mindre rom i det store 

rommet, men det er ikke tillatt å skru i veggene så det ble ikke noe av. De har nå forsøkt å 

fylle opp rommet litt med hyller og laget noen små kroker barna kan sitte i. Planen er å få 

kjøpt inn noen flere skillevegger så de kan få delt av mer, men det er fortsatt høyt under taket 

og mye lys. De har ikke gjort noe tilrettelegging ute da de ikke sett behov for det, og ikke fått 

noe veiledning på at det skal være annerledes. De har prøvd å løse det ut i fra det de kan.  

Furutoppen barnehage sier at avdelingen har normal takhøyde og har flere ulike kroker hvor 

barna kan leke. De bruker tepper på gulvet for å dempe lyd fra lego som blir helt ut på gulvet, 

bruker mye tekstiler for at det ikke skal bli så mye akustikk og knotter på stolene. 

Informanten spurte også audiopedagogen om hvordan det kunne oppleves for barnet ute med 

lue. Ved beskjeder ute prøver informanten å få blikkontakt med barnet. Informanten opplever 

at barnet hører ganske bra, så opplever at barnet får med seg beskjeder ute uten at den voksne 

må fokusere på om barnet hører. Kan rope navnet til barnet og det snur seg, noe de ikke kunne 

i starten. Da var det viktig å gå bort til barnet og gi beskjedene. De måtte være ekstra tydelig 

ute fordi det er større avstander, større rom og gjerne lue. Føler nå at det ikke er så stor 

forskjell inne og ute.  

Informanten i Solflekken barnehage forteller at avdelingen består av tre rom, pluss et rom 

utenfor. Mulig å lukke fysisk alle rommene med dører hvor en kan dele barna i smågrupper. 

Hun sier også at de bruker bilder, et slags piktogram, hvor en kan se hva som skal skje i løpe 

av dagen. Der brukes det bilder av barna og personalet på avdelingen og aktiviteter som viser 

hvor barn og voksne er hvis de ikke er tilstede i barnehagen.  

4.2.10 Tekniske hjelpemidler 

Ut i fra spørsmålet om de bruker tekniske hjelpemidler viser resultatene sammenfallende svar 

fra alle barnehagene. Ingen av barnehagene bruker tekniske hjelpemidler, og det har ikke vært 

snakket om tekniske hjelpemidler heller. Banktrollet og Furutoppen barnehage var begge 

usikker på hva tekniske hjelpemidler er.  
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4.2.11 Påvirker veiledningen arbeidet med språkutvikling? 

Resultatene viser sammenfallende svar fra Furutoppen og Solflekken barnehage. Her opplever 

begge at veiledningen påvirker arbeidet deres. Mens Banktrollet opplever å ha blitt mer 

bevisst, men at tiltakene ikke har fungert. Banktrollet barnehage sier om veiledningen: 

”Får oss til å bli mer bevisst. Ved å prøve høreapparat legger man merke til lyder og hvor 

mye støy det bli. Fikk veiledningen om tegn til tale, som vi ikke kom inn i. Men jeg synes ikke 

at noen av tiltakene har fungert.” 

Furutoppen barnehage sier: 

”Synes absolutt veiledningen påvirker arbeidet med språk i forhold til hørselshemmede 

barnet. Jeg synes det er veldig nyttig og alt av informasjon er ting som jeg kan bruke, mye 

konkrete tips.” 

Solflekken barnehage sier: 

”Ja det synes jeg. Man får mer kunnskap om hva det innebærer og hvordan man best kan 

tilrettelegge for at barnet skal få optimalt utbytte av barnehagen. I forhold til sosialt, språk og 

hørsel.” 

Banktrollet synes ikke noen av tiltakene har fungert, mens i Furutoppen og Solflekken synes 

de veiledningen påvirker arbeidet med språkutvikling gjennom mange konkrete tips og 

kunnskap om tilrettelegging.  

4.3 Forberedelse og innhold 

4.3.1 Innhenting av forkunnskaper 

Resultatene knyttet til spørsmålet om veileder innhenter noen forkunnskaper fra personalet før 

veiledningsforholdet startet, viser at det er sammenfallende for alle tre barnehagene at 

veileder innhenter noe forkunnskaper. Banktrollet barnehage sier: 

”Nei, ikke noe annet enn at de har spurt meg om man vet noe eller kan noe om 

hørselshemming.” 



 

51 
 

Furutoppen barnehage sier: 

”Det opplevde jeg for så vidt. Vi snakket om at vi ikke hadde noe erfaring på dette området 

og fortalte hvordan vi opplevde barnet. 

Informanten sier også at det ble innhentet informasjon om personalets opplevelse av barnet 

før veiledningen startet. De forsøkte å videreføre deres inntrykk av hvordan barnet fikk med 

seg ting eller ikke, hvilke ord barnet hadde og hvordan barnet fungerte i barnehagen. 

Furutoppen barnehage sier også: 

”Vi snakket litt på det første møtet hva man forventer av hverandre. Greit med sånne 

avklaringer, og litt om hvordan hun tenkte at det kanskje var lurt å jobbe, og hvordan vi synes 

det hørte ut. Og det har jo på en måte ført til at vi er på samme lag. Altså vi har en felles kurs, 

og et felles mål.” 

Solflekken barnehage sier: 

”Audiopedagogen spurte første gangen hun kom hva vi tenkte var utfordringer og hva vi 

kunne om hørselshemming, og så hadde hun med seg litt kunnskaper spesifikt om det barnet.” 

Informanten sier også at audiopedagogen hadde med seg noe informasjon om barnet når hun 

kom til barnehagen, og hun var å observerte barnegruppen før hun startet veiledingsforholdet.  

Felles for alle barnehagene er at veileder innhenter informasjon om hva personalet kan, vet 

eller deres erfaring med hørselshemmede barn fra før. I Furutoppen informerte også 

informanten til veilederen hvordan de opplevde barnet i barnehagen. De avklarte også 

forventninger til hverandre ved førte møte. I Solflekken observerte audiopedagogen barnet 

samt spurte hva de tenkte var utfordringer. 

4.3.2 Forberedelse til veiledningen  

Resultatene knyttet til hvordan personalet forbereder seg til veiledningen viser at det er 

ganske ulikt hvordan dette gjøres og hva de forbereder. Banktrollet barnehage sier: 

”I fjor var det slik at alle tenkte på spørsmål om hva vi lurte på og hva vi trengte.” 
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”Audiopedagogen skal nå være med på basemøte snart, og vi skal tenke på spørsmål til da. 

Jeg vet ikke helt hva jeg skal spørre om.” 

Informanten i Solflekken sier at de ikke forbereder seg noe spesielt til veiledningen men: 

”Det er jo å sette seg ned og tenke etter hva jeg har behov for, og hva jeg lurer på. Hvordan 

kan jeg gjøre ting, gjør jeg det riktig eller gjør jeg det på en grei måte, eventuelt hvordan kan 

jeg gjøre det.” 

Det er sammenfallende at i begge barnehagene går forberedelsen til veiledningen ut på å 

tenker på spørsmål om hva de lurer på. I Furutoppen barnehage forbereder pedagogisk leder 

seg ikke noe spesielt til de vanlige timene, men litt før de timene hvor de møtes før eller etter. 

Informanten sier: 

”Når vi skal ha samtale før eller etter, setter jeg opp en liste med stikkord i forhold til planen 

som er utarbeidet. Hvordan ligger vi an, hvor er vi nå, hvordan har utviklingen vært i forhold 

til områdene og målene som er satt opp. Eventuelt spørsmål jeg har i forhold til hvordan løse 

spesifikke situasjoner eller tips til konkrete tegn.” 

Informanten fokuserer mer på planen og målene som er satt for barnet. Tenker på hva har 

skjedd siden sist, prøver å oppdater litt på hva barnet har begynt med nå, nye ord, hvordan det 

er når hun prøver ulike ting i situasjoner, om barnet reagerer likt eller er det noe nytt? Hun 

prøver å tenke ut hvilken informasjon som er nyttig for audiopedagogen med tanke på 

hvordan audiopedagogen legger opp veiledningstimen. Innhenter også informasjon fra 

foreldrene som kan være nyttig for audiopedagogen. 

4.3.3 Hva vektlegges i veiledningen? 

Resultatene for hva som vektlegges i veiledningen er ulikt i barnehagene. Banktrollet 

barnehage sier: 

“Ja nå har det jo ikke vært så mye veiledning i år og i fjor var det tegn til tale som det ble 

jobbet mest med. Nå tar jeg det opp når audiopedagogen er her.” 
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Furutoppen barnehage sier: 

“Hva som vektlegges i veiledningen føler jeg er arbeidet med barnet, og å vise meg måter å 

leke seg frem til resultater på.” 

Solflekken barnehage: 

“Veiledningen går mye ut i fra hva vi tenker på i praksis. Hva vi tenker er utfordringer, og 

hva vi lurer på.” 

4.3.4 Hva er nyttig veiledning? 

Resultatene knyttet til spørsmålet om hva som gjør veiledningen nyttig, viser at det er ulike 

svar fra informantene. Banktrollet barnehage sier: 

”Det må være gjennomførbart. Må være tilpasset slik at det er forenelig med at det er mange 

andre barn på basen. At det ikke må være en voksen ute fra avdelingen med bare de barna.” 

Informanten mener også at det må være avsatt tid og avtalt på forhånd. De ønsker også 

oppfølging på at det blir gjennomført, og at det stilles litt krav til dem. 

Furutoppen barnehage sier: 

”Veiledningen er mest nyttig hvis man har tid til både å være med barnet først, og så samtale 

etterpå. Kunne lufte hvordan det fungerte, hva som ikke fungerte så bra, hva syntes barnet var 

gøy, hvorfor det, hva skjedde i de ulike situasjonene, hva gjorde at det kom så mye ord? Tid 

til refleksjon, flere tips og tilbakemeldinger på hvordan vi gjør ting.” 

Informanten sier at hun opplever veiledningen som nyttig fordi audiopedagogen er så konkret, 

noe som gjør at det er lett for dem å overføre det til hverdagen. Veldig mange av aktivitetene 

audiopedagogen gjør krever ikke nytt utstyr til barnehagen, hun benytter det de allerede har, 

men som kanskje bare kan brukes på en litt annen måte enn de pleier. Informanten synes også 

det er mye informasjon å hente ved å sitte og observere samspillet mellom audiopedagogen og 

barnet. Hun ser da hva som fenger barnet og hva barnet mister konsentrasjonen av, noe som 

gjør det lettere for henne å tilrettelegge for barnet i hverdagen.  

“Mange måter veiledningen kan skje på. Så for meg blir støtte og opplæring en del av det.” 



 

54 
 

Solflekken barnehage sier: 

”Nyttig veiledning når det er veksling mellom informasjon om ulike utfordringer generelt, og 

hvordan vi skal få det til å funke i hverdagen ut i fra hva vi synes er vanskelig og utfordrende. 

Og når den knyttes opp mot praksis i jobben.” 

Informanten mener at det er nyttig at noen utenfra kommer og ser med nye øyne, fordi det 

ofte er vanskelig å se nye måter eller muligheter når de står mitt oppi det. Veiledningen tar 

utgangspunkt i det de opplever i hverdagen. Ved at det er praktiske tips ut i fra hverdagen og 

det de trenger for å yte det beste, gjør at veiledningen er gjennomførbar. Hun sier at det 

viktigste er at de får det til å fungere i hverdagen. Informanten mener også at en selv har et 

ansvar for å si ifra hvis de ikke opplever veiledningen som nyttig. Veiledningen av de voksne 

tar mye tid, og hun skulle ønske at det hadde vært tid til å komme og se på det de gjør i 

barnehagen utover bare veiledning til de voksne. Tid til å observere praksis. 

”Og det er klart at det er jo alltid en vurdering hva vi skal bruke den tiden til. Til nå har den 

vært brukt til veiledning av oss voksne”. 

Banktrollet beskriver en nyttig veiledning som tilpasset og gjennomførbart. Informanten 

trekker også fram avsatt tid til veiledning, samt oppfølging. Informanten i Furutoppen sier at 

veiledningen er mest nyttig hvis de kan ha samtale før eller etter ”treningstimen” med barnet. 

Hun trekker også fram at det er nyttig fordi audiopedagogen er så konkret og krever ikke mye 

nytt utstyr. Hos Solflekken sier informanten at veiledningen er nyttig når det er veksling 

mellom informasjon og hvordan de kan jobbe i praksis.  

4.4 Kommunikasjon 

4.4.1 Begrepet kommunikasjon 

Svarene fra informantene om hva de legger i begrepet kommunikasjon med tanke på 

hørselshemmede barn viser en vid forståelse. Banktrollet barnehage sier: 

”Det er tegn til tale, snakke tydelig, se på barnet når vi snakker med dem, og bruke mye 

konkreter.” 
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Furutoppen barnehage sier: 

”Små barn kommuniserer med hele kroppen. Ikke bare det de sier, det er så mye mer. 

Kroppsspråk, mimikk, lyder og gester. De opplever jo verden med hele seg, og uttrykker seg 

med hele seg. Alt samspill er jo kommunikasjon.” 

Informanten påpeker også at det vil være ekstra viktig med tanke på hørselshemmede barn å 

ha bevissthet rundt kommunikasjon, da de kanskje ikke vil har det samme talespråket som 

normalthørende barn etter hvert. Solflekken barnehage sier: 

”Jeg tenker at det er viktig at vi tar oss tid til å passe på at barnet forstår det vi formidler, og 

at vi også jobber med å forstå hva barnet formidler.” 

Barnehagene omtaler tegn til tale, kroppsspråk, gester og mimikk innenfor begrepet 

kommunikasjon. De nevner også det å ta seg tid, snakke tydelig og forsikre seg om at barnet 

forstår det som formidles og motsatt. 

4.4.2 Hvilken veiledning er gitt på kommunikasjon? 

Resultatene fra spørsmålet om de føler at de har fått konkrete tips og råd med tanke på 

kommunikasjon, viser at alle har fått veiledning på dette. Banktrollet barnehage sier: 

”Ikke noe mer enn at vi skal bruke tegn til tale og da er det jo selvfølgelig viktig at de ser på 

oss og at vi gir dem tid.” 

Informanten i Furutoppen barnehage sier at de har fått tips på at det er viktig å tenke på 

hvordan barnet er plassert i samling, å holde ting opp ved siden av ansiktet, passe på at barnet 

kan se munnen deres og senke tempoet når de snakker. Disse tipsene har audiopedagogen ofte 

kommet med når de har vært hele avdelingen.  

I Solflekken barnehage forteller informanten at veiledning om kommunikasjon er det de har 

fått gjennom tegn til tale kurset. De har også fått litt tips om hvordan de kan jobbe med lyder, 

hvordan forholde seg i hverdagen, hva som er lurt å gjøre når de skal kommunisere og bruke 

språket med det hørselshemmede barnet.  

To av informantene trekker fram tegn til tale. Det har også fått råd angående hva som er viktig 

i kommunikasjon med hørselshemmede barn. 
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4.4.3 Hva er gode kommunikasjonssituasjoner? 

Banktrollet barnehage sier: 

”God kommunikasjon når vi har de alene eller i små grupper hvor man har felles fokus.” 

Skaper felles fokus gjennom organisert aktivitet som å pusle eller tegne. Det er også viktig å 

være på samme nivå som barna og setter seg ned med dem. Det er alfa omega å holde felles 

fokus.  

Furutoppen barnehage sier: 

”Gode situasjoner tenker jeg er hvor de oppfatter at noen ser dem, at noen ser hva de prøver 

å formidle, at noen gir dem bekreftelse på at jeg ser deg og skjønner hva du vil.” 

Det er ofte nyttig å hjelpe barnet med å sette ord på det barnet ønsker å formidle. Viktig med 

tilbakemelding, spesielt med hørselshemmede barn hvor en prøver å lokke fram både tegn og 

språk. 

Solflekken barnehage sier: 

”Gode kommunikasjonssituasjoner er ansikt til ansikt, ikke så mange barn sammen og ikke 

ekstra støy rundt.” 

Informantene trekker fram at gode kommunikasjonssituasjoner er å ha felles fokus, bli sett, 

ikke så mange barn sammen og lite støy.  

4.4.4 Tilrettelegge for kommunikasjon 

Banktrollet barnehage sier informanten at de tilrettelegger for god kommunikasjon ved å 

snakke mye med barna om det de gjør, sitter mye på gulvet eller rundt bordet sammen med 

dem. De prater om det barna har fokus på, og følger deres initiativ ved for eksempel, at barnet 

kommer bort med en bok, da leser de boken. Prater om dagligdagse ting som hva de har på 

maten under måltidene, og prøver å ha organiserte aktiviteter ved å dele dem i små grupper.  

I Furutoppen barnehage forteller informanten at de tilrettelegge for god kommunikasjon ved å 

prøve å ha god tid, være tilgjengelige og dele inn i mindre grupper. I samspill med andre barn 

sier hun at det er viktig at den voksne støtte og hjelper barnet. Dette for å unngå at barnet går 
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glipp av noe eller misforstår. Informanten tar også opp at det er viktig å se barnet, være 

tilstede, slik at barnet føler og opplever at de er en del av fellesskapet ved at andre oppfatter 

dem og gir respons når de ønsker å kommunisere.  

Informanten sier at i stede for å bare peke, kan en oppfordre barnet etter hvert til å sette tegn 

eller ord på det barnet vil. Det er lettere å bare bruke lyder og peke, slik at den voksne 

kommer med spørsmål. Nå prøver de å lokke fram tegn eller ord, slik at barnet kan se 

viktigheten av å kunne uttrykke seg på flere måter enn bare med kroppen. Hun sier at hun 

opplever at tilretteleggingen blir litt universell, men at det er ekstra viktig for det 

hørselshemmede barnet, med voksne som er tilstede, leser og tyder dem. Slik kan de hjelpe 

dem videre når de vet at det kanskje tar litt lengre til å få et talespråk.  

Informanten i Solflekken sier at de tilrettelegger for kommunikasjon gjennom å ha 

smågrupper, lekegrupper og språkgrupper. Hun trekker også frem at det er viktig med ro rundt 

og ikke for mange barn. De bruker bilder, konkreter, ekstra voksen støtte i hverdagen. Aktive 

voksne, bevisste og som støtter barna i samlek slik at de kan deltar på linje med de andre. Hun 

påpeker at det er viktig for alle barn, men spesielt til det hørselshemmede barnet. De tar seg 

tid før noe skal skje, og forbereder ved for eksempel å lese nye eventyr for det 

hørselshemmede barnet en gang før det presenteres for hele gruppen. De er også bevisste når 

de gir beskjeder. 

Informantene sier at de tilrettelegger for kommunikasjon ved å være aktive og støttende 

voksne. De fokuserer på å støtte barna slik at de skal kunne være i samspill med andre barn. 

Banktrollet følger barns initiativ og har organiserte aktiviteter i smågrupper. Furutoppen tar 

seg god tid. 

4.4.5 Tegnstøtte 

Resultatene knyttet til spørsmålet om de benytter NMT eller annen tegnstøtte, viser 

resultatene at alle tre barnehagene ikke har noe forhold til betegnelsen NMT, men alle bruker 

tegn til tale. Furutoppen og Solflekken barnehage synes det er veldig spennende med tegn til 

tale og opplever at både de og barnet har utbytte av det. Mens i banktrollet barnehage er det 

ikke samme opplevelsen. Banktrollet barnehage sier: 
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”Har inntrykk av at de hører greit nå, og da blir det litt sånn at vi ikke helt ser nytten av tegn 

til tale, og de hjemme har ikke så lyst til å bruke det.” 

De fikk en ”startpakke” på 7,5 time som skulle gå til personalet og foreldre. Av disse timene 

fikk personalet 5,5 timer og foreldrene 2 timer. Audiopedagogen brukte disse timene til tegn 

til tale. Fikk ikke gjennomført det med tegn til tale, og informanten sier at hun tror grunnen til 

at de ikke klarte å bruke det var fordi de opplevde at det måtte brukes på alt, og ikke bare på 

noen ord. Hun mener det hadde vært lettere om det hadde vært færre ord. De har nå begynt 

med bare de ordene de benytter mest. Den nye audiopedagogen fokuserer ikke så mye på det, 

og sier at det er mye annet som er hensiktsmessig. Ulikt fokus fra veilederne og de opplever 

det da som at det ikke er så viktig, og at det er delte meninger på dette. 

Furutoppen barnehage sier: 

”Ser at bruken av tegn har hjulpet barnet vi har, og trur det derfor har gått fortere med 

språkutviklingen.” 

Barnet har vært på tegn til tale kurs, og prøver å fortelle og vise og vi prøver å plukke opp. De 

prøver å ikke bare bruke tegn med det barnet, men med alle. De opplever at det føles mest 

naturlig med det barnet, men det er flere av barna som har begynt å bruke tegn.  

Den andre førskolelæreren har vært på kurs, 8 ganger over to timer. De har hengt opp plansjer 

på avdelingen, og hun husker mye så de kan spørre henne om tegnene. De spør også 

audiopedagogen om tegn de ikke husker eller ikke skjønner ut i fra tegningen. 

”Audiopedagogen bruker mye tegn, mye repetisjoner så jeg lærer mye der også.” 

Informanten forteller at det blir noen personlige tegn. Barnet har noen ”babletegn”, små barn 

babler, og dette barnet babler på tegn noen ganger, ved å bruke deler av tegnet. Hun sier at 

tegnene er ofte veldig logiske og så finner hun ofte på litt. Hun trekker også frem det at hun 

opplever å være flinkere til å bruke tegn hvis andre på avdelingen er veldig flink en dag. Hun 

sier det blir en god sirkel hvis man får med flere. I Solflekken barnehage har informanten og 

en til deltatt på et kurs på 12 timer. Informanten sier videre: 

”Det er klart det er en utfordring, for hvis du ikke bruker det så glemmer du det. Så du må 

tørre å bare gjøre det, utfordringen er hvis du skal gå rundt å gjøre det riktig.” 
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Hun forteller at grunnen til at de klarer å bruke tegnene er fordi, de var to som deltok på 

kurset og at de har satt opp noen ord som de starter med for så å tilføye flere ord etter hvert. 

De prøver også å få alle med, både voksne og barn på å bruke tegn til tale, for det viktigste er 

at det er en støtte til kommunikasjon og språket.  

4.5 Etterarbeid 

4.5.1 Oppfølging og videreformidling av veiledningen  

På spørsmålet om hvordan de følger opp og videreformidler det som blir tatt opp på 

veiledningen viser resultatene at alle barnehagene benytter avdelingsmøtene til å snakke om 

det som er gitt veiledning om. Det som ikke er sammenfallende er hvordan de følger opp det 

de får veiledning på.  

Informanten i Banktrollet sier at den veiledningen som ble gitt på avdelingsmøte gikk til alle 

så da fikk alle informasjon, men hvis det bare var henne tok hun det videre på avdelingsmøte. 

Informanten sier videre når det gjelder oppfølgingen av veiledningen: 

”Ja, der har det jo vært mangelfullt (latter). For eksempel tegn til tale, vi har prøvd og prøvd 

og aldri helt klart å sette oss inn i det. Kunne nok gjort mer, uten at vi har gjort det.” 

Informanten har tidligere ytret ønske om litt oppfølging og at det blir satt noen krav til dem. 

Furutoppen barnehage sier: 

”Prøver å videreformidle til resten av avdelingen, og bruker da avdelingsmøtene. Da 

oppdaterer vi litt på hva som skjer og hvordan det ligger an ved for eksempel å fortelle 

hvordan vi lekte med ulike leker og hvilken respons barnet hadde.” 

Informanten sier hun har snakket med audiopedagogen om at det hadde vært fint å få alle 

med, ved å bytte på å være med i treningstimen. Dette for at alle skal få sett konkret hvordan 

audiopedagogen jobber. Informanten sier at det er ikke det samme å høre det fra henne som å 

se det selv. Informanten sier videre: 

”For jeg merker hvor mye enklere det har blitt for meg, ved å se hvordan audiopedagogen 

tenker og hva hun gjør. Det synes jeg er litt viktig, og har lyst til at alle skal være med på. 
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Har et ønske om at de andre skal føle det samme, og at den type jobbing blir en del av 

hverdagen.” 

Informanten opplever også at det er mest å ta med seg videre de dagene hun og 

audiopedagogen har hatt en samtale før eller etter timen. 

Informanten i Solflekken sier at siden veiledningen blir gitt til alle får alle det med seg, og når 

det gjelder oppfølging sier informanten videre: 

”Vi snakker om det vi har fått veiledning om på avdelingsmøter og i hverdagen. Jobber med å 

være bevisste på det. Jeg er her de dagene det er avdelingsmøte så da er det alltid en del som 

brukes på det vi får veiledning om. Så på den måten får man holdt det litt varmt. 

Hun sier også at det gjøres også ved å ta med ting i planene som legges fra uke til uke. For 

eksempel ved å sette ned tidspunkter for smågrupper slik at det blir en naturlig del av 

hverdagen. 

Så resultatene fra Furutoppen og Solflekken barnehage viser sammenfallende resultater at de 

begge har sine måter å følge opp det de får veiledning på, mens i Banktrollet har det vært 

mangelfullt.  

4.5.2 Barnehagens vurdering av egen progresjon 

Resultatene fra spørsmålet om hvordan vurderer barnehagene egen progresjon i forhold til det 

de får veiledning på, viser noen sammenfallende svar fra alle barnehagene. Banktrollet 

barnehage sier: 

”Vi har en individuell plan på de. Den evalueres hvert halvår. Det spesifikke arbeidet er det 

spesialpedagogen og audiopedagogen som har gjort. Men jeg er med på evalueringen for å få 

med ting fra hverdag på basen.” 

Vurdere egen progresjon:   

”Der gjør vi vel ingen ting. Har ikke hatt så mye veiledning.” 
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Informanten fra furutoppen barnehage sier: 

”Har hatt møte med audiopedagogen hvor vi gikk igjennom planen og så på hvordan det lå 

an på de forskjellige områdene. Det resulterer i en rapport, en skriftlig dokumentasjon på 

hvordan vi jobber, og hvor langt man har kommet og tanker framover.” 

I Solflekken barnehage er det liknende svar: 

”Lager en rapport en gang i halvåret. Vi lager også spesialpedagogiske planer som går på 

avdelingen og den jobben som jeg gjør de dagene jeg er der. Så da vurderer vi også egen 

progresjon, hva har vi fått til, hva føler vi fungerer bra, hva trenger vi kanskje vite mer om 

hvordan vi skal gjøre.” 

Hun sier videre at barna er temaet, det er det de snakker om og hvordan de best kan få en 

optimal utvikling av språk. De evaluerer kontinuerlig og diskuterer hva de synes at de har fått 

til. 

Alle tre barnehagene har individuelle planer på barna som evalueres hvert halvår. Det som 

skiller de to siste barnehagene fra den første er at de nevner at gjennom evalueringen av 

rapporten snakker de om hvordan de jobber, hva som fungerer, hva de eventuelt trenger å vite 

mer om og hvordan de tenker framover. Noe som ikke informanten i Banktrollet nevner. 

Informanten sier at de ikke deltar på det spesifikke arbeidet med barna og de har ikke fått så 

mye veiledning. 

4.6 Utbytte 

4.6.1 Utbytte i praksis 

Resultatene fra spørsmålet om hvordan personalet opplever utbyttet av veiledningen svarer 

informanten i Banktrollet barnehage: 

”Veiledningen av oss er litt sånn mangelfull.” 

”Nå har det jo ikke vært så mye veiledning i år og i fjor var det tegn til tale.” 

Første veileder fokuserte på tegn til tale. Det veiledningen gikk mest på og kom aldri inn i det. 
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”Audiopedagogen var litt sånn at vi skulle stille spørsmål, hva trenger dere veiledning på. 

Men ehh… ingen av oss har jobbet med hørselshemmede barn før så vi vet ikke helt hva vi 

burde spørre om eller hva vi burde gjøre.” 

Informanten forteller at audiopedagogen var flink til å fortelle hvordan det var å være 

hørselshemmet. Hun synes det er lettere når det er satt av tid til samtale uten barna. Hun var 

med på litt basemøter og jeg hadde noen møter med hun alene. Alle samlet opp litt spørsmål, 

hun gav litt tips til hva vi kunne gjøre. 

”Men synes hver 14 dag var hyppig nok. I og med at hun fokuserte kun på tegn til tale så var 

det de samme tingene som ble tatt opp gang etter gang. Man kunne kanskje hatt litt andre 

ting.” 

Det de sier er kjempebra, så mer veiledning er bra. 

I Furutoppen barnehage sier pedagogisk leder at hun opplever den hjelpen fra 

audiopedagogen som veldig nyttig for både barnet og seg selv. Hun sier ved at hun er med på 

treningstimen med audiopedagogen får hun mange tips samtidig som audiopedagogen 

forklarer hva hun tenker. Så kan hun bruke tipsene selv med barnet i en liten gruppe, med 

flere barn eller når de sitter og leker på gulvet i hverdagssituasjonene. Informanten sier også 

at hun ikke har noe å sammenligne med, men føler at den måten de har gjort det på fungerer 

veldig fint. 

Informanten sier også at hun opplever audiopedagogen som erfaren og kompetent, noe som 

gjør henne trygg og at dette er et godt tilbud til barnet. Informanten synes også at 

modellveiledningen fungerer fint, både i omfang og hyppighet. Hun føler at det er kontinuitet 

over det, ved at audiopedagogen er der så hyppig får hun input hele tiden, noe som gjør det 

lettere å jobbe med det, enn om det hadde vært en lang periode imellom. Opplever ikke at det 

er noen begrensninger i veiledningen. Ikke vanskelig å spørre henne om å ta en liten prat, eller 

komme med forslag for neste time. Hun sier hun har plukket opp mange konkrete ting til 

hvordan de kan bruke leke og ryddesituasjoner og føler absolutt at de klarer å bruke det i 

hverdagen.  
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Solflekken barnehage sier: 

”Veiledningen påvirker arbeidet ved å få mer kunnskap om hva det innebærer å være 

hørselshemmet og hvordan man best kan tilrettelegge for at barnet skal få optimalt ut av 

barnehagen i forhold til det sosiale, språk og skille lyder.” 

Informanten synes at de har relativt god tid ved bruk av avdelingsmøtene, de får svar på det 

de lurer på og litt generell informasjon om hørselshemming, språk og det sosiale. Sånn som 

det er nå opplever hun det som greit med veiledning en gang i måneden. 

Informanten i Banktrollet sier at veiledningen har vært mangelfull. Veiledningen de fikk i fjor 

var mest på tegn til tale, som de ikke har klart å bruke. I de to andre barnehagene sier 

informantene at de synes veiledningen påvirker arbeidet og at de klarer å benytte seg av 

veiledningen i hverdagen.  

4.6.2 Utfordringer i arbeidet med hørselshemmede barn 

Resultatene knyttet til om personalet opplever noen utfordringer er det sammenfallende svar 

at alle synes det er utfordrende å virkelig få til å ha smågrupper kontinuerlig. Dette skyldes 

ofte sykdom og litt ny planlegning for å få organisert seg.  

Noen andre utfordringer som nevnes av informanten i Furutoppen er det å få utført alt det hun 

får innspill på og som hun har lyst til å få til. Hun sier at det bare krever litt mer planlegging, 

og så at hun ønsker å være gode på tegn og kunne bruke det mye. Hun sier også: 

”Jeg føler ikke helt at jeg har all kompetanse som jeg burde ha for at det skal være helt 

perfekt. Men spennende, og vi lærer mens vi går her.” 

Solflekken barnehage sier også: 

”Det å jobbe med å få barnet med i rolleleken som en del av gruppa krever voksne med god 

tid, og som er tilgjengelige. Og i perioder er det vel bare å være så ærlige å si at det kan være 

vanskelig når det er sykdom.” 
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4.6.3 Noe som savnes veiledning på 

Resultatene viser at ingen egentlig savnet veiledning på noe, men i gjennom intervjuet dukket 

det allikevel opp noen ønsker. Banktrollet barnehage sier: 

”Men nei, det blir litt det der at jeg har så lite kunnskap om det så jeg vet ikke helt hva jeg 

skal savne.” 

Gjennom intervjuet sier informanten at hun savnet litt mer kursing på tegn til tale, og kunne 

tenke seg det. Kunne også tenke seg litt mer kompetanseheving for alle i barnehagen. Skulle 

også ønske at det ble stilt mer krav til personalet. Mens i Solflekken barnehage sier 

informanten: 

”Ønsker at det kunne vært mer observasjon av egen praksis for å få tips ut i fra det. Tenker at 

det kunne være kjempenyttig.” 

Veiledningen av de voksne tar mye tid, og det skulle vært tid å observere deres praksis. 

4.7 Kompetanseheving og kompetanseoverføring 
Ut i fra intervjuene ble dette tematisk trukket ut av informantenes utsagn. 

I Banktrollet barnehage sier informanten at de har fått midler til å kjøpe snakkepakken og skal 

gjennomføre snakkepakkekurs. Hun sier også at de har fått timer med tegn til tale fra 

audiopedagog.  

I Furutoppen barnehagen forteller informanten at de arrangerte temamøte med foreldrene om 

språk. Hun sier videre at der fortalte førskolelærerne om hvordan de jobber med språk på de 

ulike avdelingene. De benyttet seg også av en mor som er lingvist, og to andre mødre som 

jobber på fagsenter som alle hadde innlegg om språk. Informanten sier også at de fikk et 

dagskurs i fra veiledningsinstansen som begge førskolelærerne på avdelingen deltok på. Her 

ble det snakket om talebananen og de fikk prøve høreapparat. De la godt merke til hvor 

intense lyder ble med høreapparat, for eksempel en nøkkel mot bordet og når en stol blir dratt 

fram. De fikk også tegn til talekurs gjennom fagsenteret som den andre førskolelæreren deltok 

på. 
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I Solflekken barnehage vet ikke informanten hva de fikk av kurs eller tilbud da barnet startet i 

barnehagen, fordi det var før hun startet. Det hun vet de har fått er tegn til tale kurs fra 

bydelen som hun og en til på avdelingen deltok på. Hun synes også at det var en fordel at 

kursene er lagt opp slik at det er både for foreldre og for personalet i barnehagen. Felles mål 

med å lære tegn til tale. 
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5 Drøfting av sentrale funn 
I dette kapittelet vil jeg drøfte sentrale funn opp mot forskerspørsmålene for å se hvordan 

informantenes uttalelser gir svar på problemstillingen min (jfr. 1.4). Jeg vil underveis trekke 

inn teorien som er presentert i kapittel 2 for å se hvordan den kan bekrefte eller stryke 

forståelsen for veiledningen som blir gitt til barnehagene med hørselshemmede barn. Formålet 

med oppgaven er å få innblikk i hvilken veiledning som blir gitt til barnehager med 

hørselshemmede barn, med tanke på arbeidet med språkutvikling (jfr. 1.3). Drøftingen er 

organisert etter forskerspørsmålene. Her presenteres sammenfatningen av sentrale funn under 

forskerspørsmålene, samt knyttet opp til relevant teori. 

5.1 Hvem av personalet får veiledning og hvordan
 blir veiledningen gitt? 
Hvem av personalet som får veiledning er forskjellig i de tre barnehagene. Informanten i 

Banktrollet sier at den veiledningen som de fikk i starten om tegn til tale ble gitt til hele 

avdelingen. Hun har også fått noe veiledning bare til henne, men det er ikke noe fast 

organisert veiledning. Informanten i Furutoppen sier at det er hovedsakelig hun som får 

veiledningen. I Solflekken barnehage sier informanten at veiledningen gis til hele personalet.  

Veiledningen blir også gitt på ulik måte i alle barnehagene. Jeg starter med innhenting av 

forkunnskaper da dette bør danne grunnlaget for hvordan veiledningen blir tilpasset den 

veiledede. Informantene sier at det ble innhentet forkunnskaper om de hadde erfaring eller 

kunnskap om hørselshemmede barn fra før (jfr. 4.3.1). Alle barnehagene vil ha ulikt 

utgangspunkt for hva de vil trenge veiledning om, noe Lauvås & Handal (2000) omtaler. 

Lauvås & Handal (2000) skriver også at en viktig del av veiledningsfunksjonen er å analysere 

og kartlegge hvilken veiledning som kreves. Det er typisk for veiledning at den varierer i form 

og innhold, noe som er et tegn på at veiledningen er tilpasset den konteksten den praktiseres i 

(Skagen, 2004). Ut i fra svarene til informantene er det ikke innhentet forkunnskaper om 

deres kunnskap om språkutvikling. Går audiopedagogen ut i fra at pedagogisk leder har den 

generelle kompetansen og veileder ut i fra at den kunnskapen ligger til grunn? Svarene i 

intervjuene fra de tre barnehagene viser at det er varierende kunnskap om språkutvikling, noe 

som understreker viktigheten av å innhente forkunnskaper.  
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Hvordan veiledningen blir gitt er knyttet opp mot forberedelser til veiledningen og omtaler 

derfor disse sammen. Informanten i Banktrollet sier at de forbereder seg ved å tenke ut 

spørsmål om hva de trenger veiledning om, men de vet ikke hva de skal spørre om. Som 

nevnt tidligere sier informanten at de ikke har fått noe særlig med veiledning da timene med 

audiopedagog går til barna ute fra avdelingen. Ut i fra svarene til informanten skjer det ikke 

noen form for opplæring eller kunnskapsoverføring da hun ikke deltar på timene med sammen 

med audiopedagog. Skagen (2004) omtaler veiledning som pedagogisk veiledning fordi det 

dreier seg om opplæring. Veilederen bør overføre kunnskap til den/de som blir veiledet (jfr. 

2.1.4).  

Informanten i Furutoppen sier forberedelsene til veiledningen går ut på å tenke igjennom hva 

som har skjedd siden sist med tanke på planen og målene som er satt for barnet. Hun gir også 

informasjon til audiopedagogen som kan være viktig i forhold til planlegging av veiledningen. 

Furutoppen bruker modellveiledning, der benyttes metoder fra veiledning- deltakelse, 

handling og samtale som Pettersen & Løkke (2004) omtaler. I denne modellen observerer 

veilederen mens oppgaven blir gjennomført av veiledede, og kan bryte inn underveis for å gi 

tips og råd. Her har de snudd litt på det. Her er det veilederen som gjennomfører ulike 

aktiviteter mens pedagogisk leder ser på, og kan stille spørsmål samtidig som veilederen kan 

stille spørsmål til pedagogisk leder. Ut i fra tildelte ressurser (jfr. 4.1.5) har de tatt et bevisst 

valg på hvordan de skal benytte timene mest effektivt. Ved at de noen ganger har en samtale 

før eller etter veiledningen samsvarer igjen med modellen veiledning- deltakelse, handling og 

samtale, hvor den refleksjonspregede veiledningen skjer i forkant eller i etterkant av den 

praktiske gjennomføringen. Her kan veileder og den veiledede gjennom samtale reflektere 

over hva som skal skje eller over hendelser som har skjedd i den praktiske delen (Pettersen & 

Løkke, 2004). Veiledningen benytter trekk fra veiledning- deltakelse, handling og samtale, 

som nevnt tidligere gjøres det ved at audiopedagogen gjennomfører en ”treningstime” med 

barnet, for så å videreformidler hva, hvorfor og hvordan hun ønsker å jobbe for å oppnå 

resultatene de er ute etter.  

Informanten i Solflekken sier at forberedelsene består av at alle tenker ut spørsmål i forkant 

av veiledningen. Hun sier også at veiledningen er organisert som en samtale og dialog mellom 

audiopedagog og de ansatte på avdelingen, og gis til alle på avdelingsmøte. Informanten sier 

at fokuset for veiledningen tar utgangspunkt i utfordringer og hva de lurer på. Denne metoden 

omtales som veiledning som refleksjon hvor veiledning knyttes i større grad til samtale og 
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refleksjoner. Generelt omtalt som reflekterende veiledning, hvor prinsippet er læring gjennom 

samtale (Pettersen & Løkke, 2004). Indirekte form for veiledning er et annet begrep på 

reflekterende veiledning. Dette fordi den ofte skjer frakoblet fra direkte yrkesutøvelse, slik 

som de gjør i Solflekken ved å bruke avdelingsmøter. Som informanten har nevnt under 

punktet om forberedelse til veiledningen, tar veiledningen utgangspunkt i hva de har behov 

for og hva de lurer på (jfr. 4.1.5). Dette samsvarer også med modellen veiledning som 

refleksjon hvor fokuset er på presentasjon, beskrivelse og analyse av yrkesfaglige oppgaver 

og problemstillinger som fagpersoner er opptatte av, står oppi eller framfor (ibid). Her er 

veiledningen avhengig av personalets kunnskap og egen vurdering av hva de trenger. Ved 

denne type veiledning stilles det krav til at personalet klarer å se hva som er utfordringer og 

hva de trenger mer kunnskap om for å tilrettelegge for det hørselshemmede barnet. I denne 

barnehagen synes personalet at dette fungerer fint for dem. Barnehagene benytter seg av ulike 

veiledningsmodeller. Ut i fra det som blir gitt av svar, ser jeg en sammenheng mellom 

hvordan de pedagogiske lederne forbereder seg og hvordan veiledningen blir gitt. Det er 

typisk for veiledning at den varierer i form og innhold. Det omtaler Skagen (2004) som et 

tegn på at veiledningen er tilpasset den konteksten den praktiseres i. I Furutoppen og 

Solflekken barnehage er det sammenfallende svar på hva de opplever som nyttig veiledning 

(jfr. 4.3.4) og den veiledningen de får (jfr. 4.1.5). Jeg oppfatter dette som at de er fornøyd med 

veiledningen de får og at den er tilpasset deres behov. 

Vedtakene i de tre barnehagene er veldig ulike i omfang. Grunnlaget for innholdet i den 

spesialpedagogiske hjelpen baserer seg på barnets individuelle forutsetninger. Det må her 

ligge til grunn en godt kartlagt sakkyndig vurdering. Gjennom denne skal det dannes et 

grunnlag som resulterer i et enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp og utarbeiding av en 

individuell plan (Utdanningsdirektoratet, 2010). Det er viktig med hørselsfaglig kompetanse 

til kartleggingen og i tilknytning til PP- tjenesten utarbeides det en sakkyndig vurdering. Det 

spesialpedagogiske vedtaket skal angi omfang av tilbudet, innholdet i vedtaket og hvordan det 

skal organiseres og gjennomføres (ibid). Alle barna i denne undersøkelsen er like gamle så 

alder skal ikke virke inn på forskjellen av vedtaket, men det kan være andre årsaker som ikke 

jeg vet noe om.  

To av barnehagene har spesialpedagog. Rett til spesialpedagogisk hjelp for barn under 

opplæringspliktig alder er hjemlet i opplæringsloven §5-7. Det er foreldrene som formelt 

søker kommunen om ressurser for spesialpedagogisk tilbud (Befring & Tangen, 2008). 
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Barnehagene opplever veiledningen som en samtale og dialog mellom dem og veilederen. 

Veileder skal bidra til å svare på spørsmål, gi nye ideer og kunnskap. Dette omtaler også 

Skagen (2004), veiledningen skal være en samtale mellom en eller flere personer, og har som 

mål å sørge for læring hos den veiledede. Det blir også nevnt at i veiledningen er det å ha en 

fagperson med spesifikk kompetanse å kunne støtte seg til, spørre til råds, få innspill fra og bli 

utfordret av. Veiledningen skal også gi informasjon og faglig oppdatering for å utvide 

kompetansen om hørselshemmede barn. Skagen (2004) bekrefter også disse utsagnene og sier 

at pedagogisk veiledning dreier seg om opplæring. Undervisning i form av 

kunnskapsoverføring har en naturlig, men ikke dominerende rolle i veiledningen. Her bør 

veilederen overføre kunnskap til den/de som blir veiledet. Dette omtaler også Skagen (2004), 

at veiledningen skal hjelpe personalet med å få klarhet i et saksforhold, finne løsninger på 

problemer og få ny kunnskap. Alle tre informantene har en lik forståelse for begrepet 

veiledning og hva veiledningen skal bidra til. 

5.2 Hvordan tilrettelegger og arbeider personalet 
 med språkutvikling og kommunikasjon?  
To av barnehagene har språk som satsning og tema i hverdagen, mens den siste skal ha det i 

årsplanen i 2012. 

Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk (Rammeplanen, 

2006: 29). Det er gjennom samhandling, kroppsspråk og lek med lyder at barn nærmer seg 

andre mennesker. Det er avgjørende for videre utvikling av talespråket at barnet møter voksne 

som oppfatter, bekrefter og hjelper dem til å sette ord på deres uttrykk (ibid). I 

småbarnsalderen er det viktig med fokus på språk da dette danner grunnlaget for videre 

språkutvikling. Temaet språk burde være en satsning i alle barnehager.  

Banktrollet har hatt disse språkgruppene som ikke har fungert da de ikke helt vet hva de skal 

gjøre, men de prøver i hverdagen å være flinke til å sette ord på alt de gjør. De bruker 

konkreter i lek og i samlingsstund. tilrettelegger for god kommunikasjon ved å snakke mye 

med barna om det de gjør, sitter mye på gulvet eller rundt bordet sammen med dem. De prater 

om det barna har fokus på og følger deres initiativ, for eksempel at de leser en bok som barnet 

har kommer bort med. De prater om dagligdagse ting som hva de har på maten under 

måltidene, og prøver å ha organiserte aktiviteter ved å dele dem i små grupper. Dette 
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samsvarer med Rye (2003) som skriver, når den voksne er i samspill med barn er det viktig å 

være oppmerksom på barnets ønsker og handlinger, dets tilstand, følelser og kroppsspråk, og 

forsøker å tilpasse seg barnet og følge det barnet er opptatt av. Dette gir et godt utgangspunkt 

for å få i gang samspill som kan gi barnet opplevelse av egen styring, erfaring og læring (Rye, 

2003).  

Det å benytte seg av hverdagssituasjonene går igjen i alle tre barnehagene. Furutoppen 

barnehage sier at de gjør dette gjennom mye god en til en kontakt, hvor personalet tar seg tid 

ved for eksempel bleieskift og påkledning hvor de snakker om det de driver med, benevner 

kroppsdelene. Prøver å ha god tid til å prate og hjelpe barna til å prate ved å sette ord på det 

de gjør. De gjentar mye og er bevisste på å være tilgjengelige ved å sitte på gulvet med barna. 

Observerer, prøver å tolke da det er mye kroppsspråk på de minste barna og ikke alltid så mye 

ord. Hjelper barna ved å utvide og sette ord på ting for dem. Synger veldig mye, 

samlingsstuder, trekker sangkort og bruker mye konkreter til sanger og fortellinger. 

Normalthørende barn tilegner seg ord og begreper  passivt gjennom lytting (jfr. 2.2.1), mens 

hørselshemmede kan trenge mer direkte læring, noe som bruk av materialet i snakkepakken 

vil kunne gjøre (Ihlen & Malinovsky, 2005). Her vil en kunne jobbe med både formell og 

uformell læring, ved at den kan være voksenstyrt, samtidig som det er rom for spontane 

aktiviteter ved å følge opp barnas initiativ. Informanten sier at når det hørselshemmede barnet 

peker på noe forsøker de å hjelpe barnet og lokke fram tegn eller ord til barnets ønske. Dette 

skriver Lorentzen (2007) om, fordi det er naturlig for barn å være i sosialt samspill med andre 

vil det hele tiden forsøke å ta til seg det neste nivået i kommunikativ- og språklig kompetanse. 

Dette kan gjøres for eksempel når et barn peker på bamsen sin som sitter på hyllen, da kan 

den voksne følge barnets peking og kommentere: - Du vil ha bamsen din! Eller: – Ja det er 

bamse. 

Solflekken barnehage jobber mye i smågrupper. Deler barna i lekegrupper og språkgrupper, 

men bruker også de daglige aktivitetene til å jobbe med språkutvikling. De leser bøker, synger 

sanger, bruker mye konkreter som bilder og dyr i samlingsstunder. 

Ut i fra svarene viser det at alle tre barnehagene benytter hverdagssituasjonene til 

språkutvikling samt grupper og samlingsstunder hvor de benytter konkreter. Alle tre 

barnehagene sier at de tar seg god tid til å snakke med barna, og benytter 

hverdagssituasjonene til å sette ord og navn på alt de gjør. Selv om barnet ikke har utviklet et 

verbalspråk er det viktig å snakke med barnet ved å sette ord på det som skjer her og nå. Dette 
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fordi barn ofte utvikler verbalforståelsen tidligere enn det kan uttykke verbalt selv (Valvatne, 

2002). Dette vil være ekstra viktig for hørselshemmede barn. Den semantiske utviklingen 

starter før talen, allerede i 4-5 måneders alderen starter begrepsutviklingen. Dette gjør at 

språkforståelsen er bedre hos de med normal språkutvikling ved 2 års alderen en 

ordproduksjonen (Høigård, 2006 ). Semantiske vansker rammer ofte hørselshemmede barn, 

noe som fører til at de ofte har dårligere ordforråd. Både begrepsdybden og det semantiske 

assosiative nettverket til ordene blir sterkt begrenset (ibid). Normalhørende barn tilegner seg 

mange nye ord og begreper gjennom den passive lyttingen, noe som gir dem en fordel i 

språkutviklingen (Cole & Flexer, 2007). Ut i fra dette vil en kunne si at hørselshemmede 

barns ordforrådet står i fare for å bli forsinket, noe som igjen viser til viktigheten av bevisste 

voksne som vet hvordan de skal tilrettelegge for å stimulere ordforrådet og begrepsforståelsen 

til det hørselshemmede barnet. 

I gode kommunikasjonssituasjoner stimuleres det til språkutvikling og barnehagene er klar 

over hva som er gode situasjoner. De forsøker å tilrettelegge for små grupper med felles fokus 

(jfr. 4.4.3). Toveis kommunikasjon, hvor barnet kommuniserer mot den voksne og den voksne 

responderer tilbake til barnet er nøkkelen til barns språkutvikling (Statped, 2011). I 

kommunikasjon med hørselshemmede barn er det viktig at den voksne responderer på det 

barnet sier, og stiller spørsmål tilbake til barnet slik at samtalen ikke stopper opp. 

Alle informantene har godt grep om hva som ligger i begrepet kommunikasjon med tanke på 

hørselshemmede barn. De vektlegger faktorer som er viktige i arbeidet med språkutvikling. 

Sammen med konkrete tips og råd som de har fått (jfr. 4.4.2) for kommunikasjon med det 

hørselshemmede barnet bedrer dette muligheten for samspill med andre. Et godt samspill med 

et hørselshemmet barn vil være preget av mye fysisk nærhet og blikkontakt (ibid). Små barn 

kommuniserer med hele kroppen. Det vil være viktig i kommunikasjon med hørselshemmede 

barn å senke tempoet når en snakker, noe Furutoppen prøver å gjøre bevisst. Braadland, 

(2005) sier at ved bruk av tegn fører det til at en snakker litt saktere, gjør uttalen kanskje 

ekstra tydelig eller bruker tonefallet bevisst. Drøfte opp mot problemstillingen. 
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5.3 Hvilken veiledning får personalet i barnehagen 
 om  språkutvikling og kommunikasjon? 
Hvilken veiledningen barnehagen får på språkutvikling bør tilrettelegges etter kunnskapen 

som personalet allerede har og bygge videre på dette (jfr. 2.1.4). Barnehagene med utdannet 

førskolelærer sier de kan mye om språkutvikling generelt som de har fått gjennom 

utdanningen sin, men ikke noe om språkutvikling for hørselshemmede. Informanten i 

Banktrollet som er barnevernspedagog sier at hun har manglende kunnskap om språkutvikling 

og hvordan de skal tilrettelegge best mulig for læring av språk.  

Informanten i Banktrollet sier at det er gjennom fagleder de generelt snakker om 

språkutvikling. Hun sier at de ikke har fått noe særlig tips om språkutvikling fra 

audiopedagog, men hun tror det blir bedre etter snakkepakkekurset. Informanten sier at 

veiledningen på kommunikasjon har vært tegn til tale. Hun trekker fram at det de fikk 

veiledning på var det fysiske miljøet (jfr. 4.2.9), hvor noe av det ikke var gjennomførbart. På 

området kommunikasjon forteller informanten at det at de skal bruke tegn til tale, og at det da 

er viktig at barna ser på dem. Informanten sier også om bruken av tegnstøtte; Har inntrykk av 

at de hører greit nå, og da blir det litt sånn at vi ikke helt ser nytten av tegn til tale, og de 

hjemme har ikke så lyst til å bruke det (jfr. 4.4.5). Dette skriver Shur & Rognlid (2011) om at 

de har erfart som rådgivere, hvor det ser ut som det er en barriere å skulle ”snakke med 

hendene” og nesten uoverkommelig å lære seg å bruke. De skriver også at personalet ofte har 

for lite kunnskap om hva tegn til tale er og hvorfor barnet har behov for tegnstøtte. Her kan 

det tyde på at personalet har for lite kunnskap om hva tegn til tale egentlig er ved at 

informanten sier at hun tror grunnen til at de ikke klarte å bruke det var fordi de opplevde at 

det måtte brukes på alt, og ikke bare på noen ord (jfr. 4.4.5). Braadland (2005) omtaler tegn til 

tale som en forenklet form for tegnkommunikasjon, hvor en bruker ett eller kanskje to tegn i 

hver setning. Hensikten med å bruke tegn til tale er å få i gang samspill og kommunikasjon og 

ikke som et eget eller permanent språk. Det brukes som et hjelpemiddel for å tilegne seg et 

talespråk. Det skal understreke og tydeliggjøre talespråket. Informanten i Banktrollet har 

tidligere sagt at de får 5 timer i uken med audiopedagog og 3,5 dag i uken med støttepedagog, 

jeg stiller derfor spørsmål til hvorfor det ikke blir gitt noe direkte veiledning til personalet for 

å øke deres kunnskap?  
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I Furutoppen barnehage sier informanten at de har fått veiledning på for eksempel hvordan det 

er lurt å lese bok for barnet, fått presentert forskjellige aktiviteter som de tar med seg og 

benytter med alle barna (jfr. 4.2.3). Noe av det viktigste når en skal lese bøker for barn er at 

lesestunden er godt planlagt i den forstand at den voksne ikke tar en tilfeldig bok og leser, 

men velger en bok den voksne kjenner, og vurderer barnegruppen som skal delta på 

lesestunden (Hoel, 2007). Dette vil være sentralt for alle barna men spesielt når lesestunden 

skal tilpasses et hørselshemmet barn og dets forutsetninger. Her må en tenke på at språket i 

boken ikke er for vanskelig, med mange begreper som barnet ikke kan. Samtidig er det viktig 

at det er noen nye ord for å stimulere til å utvide barnets ordforråd og begrepsforståelse (jfr. 

2.4.1). Hun sier at de har fått praktiske tips som hvor de skal plassere barnet i samlingsstund, 

passe på at barnet kan se munnen deres, samt å senke tempoet når de snakker og synger (jfr. 

4.4.2). Dette er noe Braadland (2005) trekker frem at tegnbruk fører også til at en snakker litt 

saktere, gjør uttalen kanskje ekstra tydelig eller bruker tonefallet bevisst. Informanten i 

Solflekken sier at de har fått tips på hvordan de kan jobbe med fokus på lyder. For å få det 

hørselshemmede barnet interessert i stemmen og lyden er det lurt å snakke med naturlig 

stemme og legge vekt på å bruke suprasegmentale trekk. Det vil si at en benytter alt i språket 

som gir oss informasjon, men som ikke er ord, for eksempel tonefall og trekke ut vokalene 

(Høigård, 2006) (jfr. 2.3.3). På arbeidet med språkutvikling har de fått råd om tilrettelegging 

av avdelingen og å bruke smågrupper (jfr. 4.2.3). Bråkete miljø er noe som er kjent i 

barnehagen, det er mange barn samlet på et forholdsvis lite areal hvor det foregår mange 

forskjellige aktiviteter på en gang. Dette er utfordringer for hørselshemmede barn. Her er det 

viktig at gruppen organiseres slik at støynivået kan reduseres. Dette kan gjøres ved å dele 

barnegruppen inn i mindre grupper og på ulike rom. Dette er i tråd med hva 

informasjonsheftet Små barn med hørselstap (2011) skriver om at hørselshemmingen gir ulikt 

utslag i forskjellige situasjoner som misforståelser, noe som skjer eller blir sagt uten å 

registreres eller utsagn som blir uforståelige. Ved å tilpasse miljøet rundt barnet kan en gi den 

hørselshemmede mulighet til å følge med på hva som blir sagt, og ikke minst kan lettere delta 

i sosiale sammenhenger slik at språket kan utvikles. Informanten sier at veiledning på 

kommunikasjon er det de har fått gjennom tegn til tale, og praktiske tips om hva som er lurt 

når de kommuniserer med barnet (jfr. 4.4.2).  

Alle informantene sier at hørselen er viktig for språk- og taleutvikling. Hoffmann (2001) 

påpeker at hørselen er med på å gi oss talespråk, kunnskap, viten og evne til kommunikasjon. 

Som hørende lærer vi å lytte bevisst, tolke og forstå det vi hører, bruke det etter behov og 
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glede oss over mulighetene hørselen gir oss. I gjennom kurs har Banktrollet og Furutoppen 

fått prøve høreapparat og informantene ble bevisst på hvordan bakgrunnsstøy kan oppleves 

med høreapparat. Informanten i Banktrollet sier også at de så stor forskjell i språkutviklingen 

da barna fikk høreapparat. Dette viser at veiledningen som er gitt ved at de har fått prøve 

høreapparat har ført til mer bevissthet om lyd. 

Alle tre barnehagene har gjort noen tiltak med det fysiske miljøet etter anbefaling i fra 

audiopedagog. Noen av tiltakene barnehagene sier de har gjort er å fylle opp rommet, lage 

små kroker, tepper på gulvet og benytter piktogram. Ut i fra svarene kan en si at veiledningen 

har ført til støyreduserende tiltak som påvirker det hørselshemmede barnets mulighet til å 

oppfatte tale. Her ser vi at veiledningen har ført til forbedringer, som Lauklie (2007) skriver 

er viktig for at det hørselshemmede barnet skal få gode lytteforhold. For at barnet skal kunne 

oppfatte tale vil det være avgjørende med en god romakustikk. Lauklie (2007) sier også at 

signal/støyforholdene har innvirkning på oppfattelsen av tale.  

I Furutoppen og Solflekken barnehage sier informantene at de sørger for å ha blikk kontakt 

med det hørselshemmede barnet når det blir gitt felles beskjeder, noe som informantene gir 

uttrykk for å ha blitt bevisst på gjennom veiledningen. For hørselshemmede barn kan det å 

skulle oppfatte tale på avstand være et problem. Dette fordi talesignalene mister både sin 

intensitet og kritiske taleelementer etter som den beveger seg bort fra lydkilden (Cole & 

Flexer, 2007).  

Det ser ut til at det ikke har blitt gitt noe veiledning på tekniske hjelpemidler da to av 

barnehagene ikke hadde hørt noe om tekniske hjelpemidler. For at det hørselshemmede barnet 

skal få best mulighet til å oppfatte samtaler som er på avdelingen kan det være hensiktsmessig 

å benytte tekniske hjelpemidler som teleslynge eller FM anlegg. Forskning viser at barn i de 

fleste tilfeller tilegner seg morsmålet ved å lytte til språket (Cole & Flexer, 2007). 

Normalhørende barn kan passivt ta i mot informasjon fra omgivelsene gjennom å overhøre 

andres tale. Gjennom å gi barnet mulighet til å bruke tekniske hjelpemidlene kan en forsterke 

tale slik at det blir lettere for barnet å oppfatte det som blir sagt rundt seg. Hjelpemidler 

benyttes for eksempel i samlingsstund, lese- sangstund eller på tur (Statped, 2011). Jeg stiller 

meg derfor spørsmål ved at ingen av barnehagene har fått veiledning på, eller benytter 

tekniske hjelpemidler. 
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To av barnehagene prøver å ikke bare bruke tegn med det hørselshemmede barnet, men med 

alle. Dette er i tråd med det Braadland (2005) sier. Hvis et barn trenger tegn til tale for å bli 

bedre i samspill med andre, vil det være hensiktsmessig å ikke ta barnet ut av avdelingen for å 

trene på det, men heller bruke tegn til tale blant alle barna i barnegruppen slik at det blir en 

naturlig og morsom aktivitet som virker inkluderende. Noe som informanten i Furutoppen har 

opplevd ved at flere av barna har begynt å bruke tegn (jfr. 4.4.5). Barn benytter seg naturlig 

av kroppsspråket ved å peke, vinke, rekke fram hender, gjøre grimaser, som bevisst brukes for 

å oppnå noe, for eksempel sosial kontakt. Tegn til tale bygger bare videre på den 

kompetansen som både barnet og den voksne allerede har. Det handler om å bli bevisstgjort 

og bruke kroppsspråket, mimikken, gester og naturlige tegn (Suhr & Rognlid, 2011). 

5.4 Hvordan opplever personalet å nyttiggjøre seg 
 av veiledningen i praksis?  
Informanten i Banktrollet barnehage forteller at hvis veiledningen skal være nyttig må det 

være avsatt tid og avtalt på forhånd. Hun sier at det også må være gjennomførbart og 

forenelig med at det er andre barn på avdelingen slik at det ikke må tas en voksen ut av 

avdelingen (jfr. 4.3.4). Når jeg ser på svarene for hvordan informanten opplever utbyttet av 

veiledningen, vil jeg si at det de opplever som nyttig veiledning er det de savner. Informanten 

sier at veiledningen har vært mangelfull, de vet ikke hva de skal spørre om og at de synes det 

hadde vært lettere hvis det ble avsatt tid uten barna til å snakke (jfr. 4.6.1). Informanten sier at 

de har blitt bevisst på støy ved å få prøve høreapparat, men hun sier også at ingen av tiltakene 

i veiledningen har fungert. Mer veiledning hadde vært fint og oppfølging på at det de får 

veiledning på blir gjennomført og at det stilles litt krav til dem. 

Informantene i de to barnehagene som har organisert fast veiledning, sier de opplever at 

veiledningen påvirker deres arbeid med språkutvikling. Informanten i Furutoppen sier at ved å 

delta på treningstimen med audiopedagog får hun mange tips og informasjon gjennom å 

observere audiopedagogens arbeid. Hun sier også at hun kan benytte det hun har fått 

veiledning på i hverdagssituasjoner og i små grupper med barna. Informanten forteller også at 

hun opplever modellveiledningen som nyttig og at det er fin kontinuitet med input hele tiden 

ved at audiopedagogen er der en gang i uken (jfr. 4.6.1). Ut i fra svarene alle tre barnehagen 

har gitt, kan en si at det ikke er avgjørende med antall timer barnehagen får veiledning, men 

viktigere hvordan den gis og er tilpasset barnehagens behov som har betydning for utbyttet. I 
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Solflekken sier informanten at veiledningen påvirker arbeidet ved å få mer kunnskap om å 

være hørselshemmet, samt tilrettelegging for barnet i forhold til det sosiale, språket og skille 

lyder. Dette samsvarer med det Ohna & Hofstad (2010) sier, det er i samspill at barn utvikler 

språk og kommunikasjonsferdigheter. Informanten opplever også at det er greit med 

veiledning en gang i måneden. De får svar på det de lurer på og får litt generell informasjon 

om hørselshemming, språk og det sosiale. 

Ut i fra svarene som informantene gir på hvordan veiledningen blir gitt (jfr. 4.1.4) og svarene 

om utbytte av veiledningen de får (jfr. 4.6.1) kan en se en sammenheng mellom veiledningen 

og hvordan de klarer å nyttiggjøre seg av den. Der veiledningen er organisert og tilpasset 

personalet opplever de at den er nyttig og påvirker deres arbeid, men der personalet ikke 

deltar i timene som barnehagen har fått tildelt, påvirker det ikke deres arbeid.   
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6 Oppsummering  
Jeg vil i dette kapittelet oppsummere sentrale funn som jeg anser som gir svar på 

problemstillingen min. Videre vil jeg reflektere over noen kritiske blikk på oppgaven for til 

slutt å se på veien videre. 

De siste årene har det blitt færre spesialbarnehager og de fleste hørselshemmede barn går i 

vanlige barnehager. Dette byr på nye og ukjente utfordringer for pedagogene med tanke på 

tilrettelegging for språkutvikling. Pedagogene i barnehagene vil derfor trenge økt kunnskap 

om hvordan hørselshemmede barn utvikler språk og bruker sine språklige erfaringer i 

samhandling med andre (Ohna & Hofstad, 2011). For å tilegne seg denne kunnskapen vil 

veiledning med god kvalitet fra ytre instanser være viktig for personalet som arbeider med 

hørselshemmede barn. Utdanningsdirektoratet (2010) har laget ”Veileder for opplæring av 

barn og unge med hørselshemming” hvor det ligger føringer for at barnehager med 

hørselshemmede barn skal ha veileding i forhold til deres arbeid med hørselshemmede barn. 

Jeg ønsket derfor i denne oppgaven å få innblikk i hvilken veiledning som blir gitt til 

barnehager med hørselshemmede barn, med tanke på arbeidet med språkutvikling. 

Jeg vil i dette avsluttende kapittelet trekke fram noen av de mest sentrale funnene og knytte 

dem opp mot problemstillingen min; Hvilken veiledning får personalet i barnehagene når det 

gjelder språkutvikling hos hørselshemmede barn, og hvordan opplever de å kunne nyttiggjøre 

seg av den? 

Funnene i undersøkelsen min viser at veiledningen som blir gitt til de tre barnehagene er 

veldig ulik. Den er ulik når det gjelder hvordan den blir gitt, hvor mange timer som blir gitt, 

hva som vektlegges og hvordan personalet føler at de klarer å nyttiggjøre seg av den. Ved at 

undersøkelsen viser til store forskjeller av veiledningen kan en ikke garantere at barna får det 

de trenger, fordi veiledningen ikke er tilstrekkelig tilrettelagt. Det er stor forskjell på 

strukturen av veiledningen og hvilke forkunnskaper personalet i barnehagen har. Hvor den 

ene informanten sier at hun ikke har tilstrekkelig kunnskap om hvordan hun skal tilrettelegge 

best mulig for læring og hvordan små barn lærer best (jfr. 4.2.7 ), hvor de tildelte timene blir 

gitt til barna ute fra avdelingen. Hadde det blitt innhentet informasjon om forkunnskaper og 

ståsted, burde veiledningen vært tilpasset etter dette. Det ser ikke ut til at det alltid blir tatt 

høyde for personalets ståsted og kunnskaper, noe som er sentralt når veiledningen skal 
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tilpasses. Svarene fra informantene gir viser at det er ulike basiskunnskaper som ligger til 

grunn. I de barnehagene hvor personalet deltar og veiledningen er organisert etter et bevisst 

valg, viser funnene at personalet opplever veiledningen som nyttig og har utbytte av den. 

I barnehagen som følger veiledningsmodellen veiledning som refleksjon foregår veiledningen 

på avdelingsmøter uten barnet. Veiledningen baserer seg på spørsmål fra personalet (jfr. 

4.3.2). I denne type veiledning vil det være en forutsetning at personalet klarer å se hva de 

trenger veiledning på og klarer å formidle deres observasjoner av barnets utvikling til 

audiopedagogen. I denne barnehagen er personalet fornøyd med denne veiledningsformen, og 

ut i fra funnene virker det som veiledningen er tilpasset barnehagens behov, selv om de skulle 

ønske det var mer tid til at audiopedagogen kunne observere deres praksis og veiledet dem på 

den.   

De tildelte midlene varierer også i stor grad fra de tre barnehagene. Alle barna er like gamle 

så dette skal ikke være en påvirkende faktor. Den barnehagen som har flest timer, 5 timer i 

uken med audiopedagog og 3,5 time med spesialpedagog er den barnehagen hvor personalet 

sier de får minst organisert veiledning og har minst utbytte av veiledningen. De to andre 

barnehagene som har veiledning en gang i uken og en gang i måneden med organisert 

veiledning, opplever at de har godt utbytte av veiledningen. Så det trenger ikke være samsvar 

med antall timer veiledning som blir gitt og utbytte av veiledningen. Jeg mener derfor at 

veiledningen burde kvalitetssikres noe bedre. 

Funnene i fra hva som vektlegges i veiledningen viser at det fysiske miljøet og tilrettelegging 

med bruk av smågrupper for å redusere støy går igjen i alle barnehagene. Arbeidet med 

språkutviklingen er det ulikt fokus på i veiledningen som blir gitt. Jeg savner mer veiledning 

på området kommunikasjon og språkutvikling i forhold til det hørselshemmede barnet, noe 

som burde vektlegges mer. Dette er noe som også Veileder for opplæring av barn og unge 

med hørselstap (2010) belyser viktigheten av (jfr.1.1 ).  

Funnene viser at i de barnehagene hvor veiledningen er tilpasset personalets kunnskaper og 

ståsted, og den er organisert i samsvar med hvilken type veiledning som egner seg, opplever 

personalet veiledningen som nyttig i forhold til deres arbeid med språkutvikling. Barnehagen i 

undersøkelsen min som benytter modellveiledning er pedagogisk leder med i ”treningstimen” 

sammen med audiopedagog og barnet. På denne måten forteller informanten at hun fanger 



 

79 
 

opp mange gode tips og råd til hvordan hun kan benytte hverdagssituasjoner til språkutvikling 

med det hørselshemmede barnet og resten av barnegruppen.   

6.1 Kritisk blikk på egen forskning 
Som utdannet førskolelærer har jeg fra egen utdanning og praksis erfart at det er lite fokus på 

språkutvikling om hørselshemmede barn. Når jeg skulle ut å undersøke hva det blir veiledet 

om i barnehagene kan intervjuguiden ha vært noe ledende, ved at den var ganske detaljert og 

spørsmålene er farget av min forforståelse. 

Med min manglende erfaring som intervjuer oppdaget jeg under transkriberingen at det var 

steder hvor jeg som intervjuer burde stilt noen oppklarende spørsmål, noe som kunne gitt en 

fyldigere forståelse og innblikk i problemstillingen min. Jeg ser også i etterkant når jeg har 

jobbet med intervjuene at det har dukket opp steder hvor det kunne vært interessant å fått vite 

enda mer, og som hadde egnet seg for et oppfølgende intervju.  

Jeg kan også stille meg kritisk til om utvalget mitt var hensiktsmessig med tanke på å kunne 

besvare problemstillingen min. Ut i fra muligheten til å besvare problemstillingen opplevde 

jeg utvalget som hensiktsmessig. Hadde flere informanter gitt ytteligere informasjon om 

problemstillingen? Det hadde det sikkert, men det kunne også gitt så stor mengde empiri at 

det ville vært vanskelig å gå i dybden på materialet med tanke på tidsrammen for oppgaven.  

I denne oppgaven er ikke veilederne intervjuet, noe som ikke vil gi det hele og fulle bildet av 

veiledningen som blir gitt. Jeg har i denne oppgaven vært ute etter hva personalet i 

barnehagen opplever at de får veiledning på og hvordan de selv mener å kunne nyttiggjøre seg 

av den. 

6.2 Veien videre 
Gjennom intervjuene i barnehagene viser resultatene ulike svar på hvordan veiledningen gis. 

Ved at det ikke er gjort noe særlig forskning på dette tidligere og med tanken på viktigheten 

av veiledningen, belyser funnene at det kreves kvalitetssikring av veiledningen som gis. For 

meg som utdannet førskolelærer, og nå audiopedagog har dette gjort meg bevisst på min rolle 

som fremtidig audiopedagog. Jeg føler at jeg har lært mye gjennom denne oppgaven som er 

viktig og relevant i forhold til fremtidig arbeid som audiopedagog.  
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Når en vet hvor viktig veiledningen til barnehager med hørselshemmede barn er, tenker jeg at 

det er viktig å sikre at veiledningen som blir gitt er av god kvalitet. Jeg håper denne oppgaven 

kan bidra til en bedre og mer systematisk veiledning som ikke varierer i så stor grad mellom 

barnehagene. Som nevnt tidligere har jeg ikke funnet noe tidligere forskning om veiledningen 

som blir gitt til barnehager med hørselshemmede barn, og mener derfor at oppgaven vil være 

av interesse for både de veiledende instanser og barnehagene.  
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Vedlegg nr 1: Svarbrev fra NSD 
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Vedlegg nr 2: Informasjonsskriv 
 

Forespørsel om å delta i intervju  

Jeg er masterstudent i Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, fordypning i 

Audiopedagogikk, og holder nå på med den avsluttende masteroppgaven.  

I min masteroppgave ønsker jeg å se på hvilken veiledning personalet i barnehager med 

hørselshemmede barn får i forhold til språkutvikling, og hvordan de selv mener de klarer å 

nyttegjøre seg av veiledningen i praksis. 

For å få et lite innblikk i dette, ønsker jeg å intervjue ansatte i ca 3 barnehager som har 

hørselshemmede barn og som mottar veiledning på arbeidet med hørselshemmede barn. Hvert 

intervju vil vare ca 1 time og vil bli tatt opp på lydbånd.  

Det er frivillig å være med og du har mulighet til å trekke deg når som helst underveis, uten å 

måtte begrunne dette nærmere. Dersom du trekker deg vil alle innsamlede data fra deg bli 

slettet. Minner også om at jeg har taushetsplikt, og alle opplysningene vil bli behandlet 

konfidensielt. Opplysningene anonymiseres og opptakene slettes når oppgaven er ferdig, 

innen utgangen av 2012. 

Dersom du har lyst til å være med på intervjuet, er det fint om du skriver under på den 

vedlagte samtykkeerklæringen og sender den til meg.  

Hvis det er noe du lurer på kan du ringe meg på 41 10 79 25, eller sende en e-post til 

margarpn@student.uv.uio.no 

 

Med vennlig hilsen  

Margaret P. Norling 

Bokfinkveien 11 

3482 Tofte 
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Vedlegg nr 3: Samtykkeerklæring 

 

 

Jeg samtykker med dette til å bli intervjuet av Margaret P. Norling i forbindelse med 

masteroppgaven Språkutvikling- veiledning til personalet i barnehager med hørselshemmede 

barn.  

Jeg har fått skriftlig og muntlig informasjon om prosjektet. 

Jeg er kjent med at prosjektet er frivillig og at deltakelse kan avsluttes når som helst i 

prosessen. 

 

Dato: ……………... 

 

Signatur: ……………………………………………………………  

 

Telefonnummer: ……………………………………… 
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Vedlegg nr 4: Intervjuguide 
 

Innledning  

§ Innledende prat 

§ Hensikt og målsetting med intervjuet 

 
Anonymitet  

§ Alle opplysninger om navn på personer og arbeidsplass vil bli anonymisert slik 

at de ikke kan bli gjenkjent.  

§ Båndopptaket vil bli oppbevart utilgjengelig for andre, og det er bare jeg som 

kommer til å lytte på de 

 

Informasjon om veiledningen 

§ Hvem av personalet får veiledning, og av hvem? 

§ Hvilken stilling er du ansatt i? 

§ Hvor ofte får du veiledning? 

§ Hvordan blir veiledningen gitt : enkeltvis, gruppe osv 

 

Språkutvikling  

§ Har dere jobbet spesielt med språk som satsningsområde? 

o Evt hvor lenge har dere jobbet med det? 

§ Hvordan og fra hvem får dere veiledning fra om språkutvikling? 

§ Hvordan kartlegger dere språkutvikling? 

§ Hvordan jobber dere med språkutvikling i barnehagen? 

§ Føler du at du har tilstrekkelig kunnskap om språkutvikling? 

o Eventuelt hvor har du fått informasjon/kunnskap fra (skole, veileder ol)?  

§ Hvilke tanker gjør du deg om hørselens betydning for språkutvikling?  
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§ Hvordan jobber dere for å tilrettelegge for språkutvikling med tanke på 

hørselshemmede barn? 

o Fysisk miljø? 

o Sosialt samspill/samhandling? 

o Ute? 

§ Bruker dere tekniske hjelpemidler?  

o Eventuelt hvilke?  

o Hvilken opplæring/oppfølging får dere på bruk av hjelpemidler? 

o Hvordan opplever dere bruken av hjelpemidler?  

o Kan alle voksne i barnehagen håndtere hjelpemidlene? 

o Hvordan fungerer kontakten med hjelpemiddelsentralen? 

§ Bruker dere NMT eller annen tegnstøtte? 

o Hvilken opplæring har dere fått, og fra hvem? 

§ Synes du veiledningen påvirker deres arbeid med språkutvikling i forhold til 

hørselshemmede barn? 

o Hvorfor/hvorfor ikke?  

Forberedelse og innhold 

§ Hvordan forbereder du deg til veiledningen? 

§ Hvordan blir det tilrettelagt i barnehagen for veiledningen med tanke på 

forstyrrelser og tilstrekkelig med tid? 

§ Hva vektlegges i veiledningen?  

§ Hvordan velges/bestemmes fokuset for veiledningen? 

o Evt av hvem? 

§ Opplever du at veileder innehenter forkunnskaper fra deg i starten av et 

veiledningsforhold? 

§ Hvis ja: Har det vært nyttig i forhold til veiledningen og evt hvorfor? 

§ Hvis nei: Tenker du at det kunne vært nyttig i forhold til veiledningen og evt 

hvorfor? 
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Kommunikasjon 

§ Hva legger du i begrepet kommunikasjon med tanke på hørselshemmede barn?  

§ Hvilken veiledning har du fått/får du på området kommunikasjon? 

§ Hva synes du er gode kommunikasjonssituasjoner for hørselshemmede barn?  

§ Kan du fortelle litt om hvordan dere tilrettelegger for god kommunikasjon i 

hverdagen? 

 

Etterarbeid  

§ Kan du fortelle litt om hva dere gjør i barnehagen for å følge opp det dere får 

veiledning på? 

o Hvis ikke noe spesielt, hva tenker du at dere kunne ha gjort? 

§ Kan du fortelle litt om du synes det dere får veiledning på er gjennomførbart og 

evt hvorfor?  

§ Hvordan videreformidles informasjon fra veiledningen til øvrig personal? 

§ Hva gjør dere for å vurdere egen progresjon i forhold til det dere får veiledning 

på? 

§ Hvordan evaluerer dere arbeidet med det hørselshemmede barnet? 

 

Utbytte 

§ Kan du si litt om hvordan du mener at dere klarer å benytte dere av 

veiledningen i praksis? 

o Evt hvorfor/ hvorfor tror du at dere ikke klarer benytte det i praksis? 

o Hva tror du skal til for at dere skal kunne benytte veiledningen i praksis? 

§ Hvordan synes du veiledning er i forhold til deres behov? 

o Hvordan synes du omfanget og hyppigheten av veiledningen er? 

o Synes du at du får veiledning når du/dere trenger det, eller er det noen 

begrensninger? 

§ Kan du beskrive noen utfordringer i forhold til arbeidet med det 

hørselshemmede barnet? 

o Evt hvilken veiledning får du på det? 

§ Er det noe dere savner veiledning på i forhold til det hørselshemmede barnet? 
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Veiledning 

§ Hva legger du i begrepet veiledning? 

o Hva mener du er veiledningens formål? 

o Hva er dine forventvinger til veiledningen? 

§ Kan du beskrive hva du mener er en nyttig veiledningstime? 

o Hva er det som gjør veiledningen nyttig? 

o Har du noen gang fått veiledning som du ikke opplevde som nytting?  

§ Hva var det som gjorde at den ikke var nyttig? 

o Hva skal til for at veiledningen vil være nyttig i forhold til arbeidet ditt? 

Generell 
 

§ Hva mener du selv er viktig når det gjelder å legge til rette for språkutvikling i 
barnehagen? 
 
 

Før vi slutter 

§ Er det noe du ønsker å endre eller tilføye? 

§ Ønsker du å høre på båndet? 

§ Ønsker du å slette noe? 

 
 
Avslutning 

§ Takke for samarbeidet og bidraget til prosjektet 

 


