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Sammendrag 

 

I denne oppgaven undersøker jeg møtet mellom pedagogiske ledere i barnehagen, profesjon 

og språkkartleggingskrav fra Oslo kommune, fra de pedagogiske ledernes ståsted.  

Hovedmaterialet i undersøkelsen er data fra kvalitative intervjuer med pedagogiske ledere i 

Oslo kommune og feltnotater fra min deltakelse på TRAS-kurs i regi av Oslo kommune, 

høsten 2015. I tillegg har jeg inkludert notater fra forprosjekt, arbeidsjournal, samt intervju 

med prosjektleder ved Byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning og flere tekster 

vedrørende språkkartlegging i datamaterialet. 

Med utgangspunkt i en institusjonell etnografisk tilnærming, retter jeg blikket mot 

språkkartlegging i Oslobarnehagene som institusjonell ordning fra de pedagogiske ledernes 

posisjon. Undersøkelsen er empirinær og belyser hvordan translokale relasjoner – det vil si 

relasjoner mellom ulike nivåer - inngår i de pedagogiske ledernes hverdagslige arbeid med 

språkoppfølging og kartlegging av barnehagebarna. Fra de pedagogiske ledernes ståsted vil 

jeg vise hvordan språkarbeid og språkkartlegging gjøres i Oslo kommune. 

Forskningsspørsmålet lyder: ”Hvordan forholder pedagogiske ledere seg til Oslo kommunes 

språkkartleggingskrav i sitt hverdagslige arbeid?”  

For å besvare spørsmålet har jeg delt det inn i fire delspørsmål, som hvert behandles 

kapittelvis. Spørsmålene er som følger:  

1) Hvilke tekster inngår i de pedagogiske ledernes språkkartleggingsarbeid? Hvilke 

relasjoner foreligger mellom tekstene, til aktører og til institusjoner? 

2) Hvordan gjør de pedagogiske lederne språkkartlegging i praksis og hvilken rolle spiller de 

tekster, institusjoner og aktører som inngår i språkkartleggingsarbeidet?  

3) Opplever de pedagogiske lederne krysspress fra ulike aktører? Hvis det er tilfellet: 

hvordan forhandler de pedagogiske lederne motstridende krav i barnehagehverdagen? og  

4) Hvordan kan de pedagogiske ledernes erfaringer belyse translokale styringsrelasjoner 

mellom pedagogiske ledere og Oslo kommune? Hva kan dette si om språkkartlegging i Oslo 

kommune som en institusjonell ordning?   
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Hovedfunn:  

 

Ved å synliggjøre hvordan språkkartleggingsprosessen ser ut i praksis fra de pedagogiske 

ledernes ståsted, viser jeg at det er en betydelig diskrepans mellom hvordan Oslo kommune 

krever at språkkartlegging og språkoppfølging skal gjennomføres og hva som er 

språkkartleggingspraksis i Oslobarnehagene.  Jeg har identifisert tre institusjonelle 

forutsetninger, som fører til at de pedagogiske lederne ikke etterlever Oslo kommunes 

språkkartleggingskrav: 1) tid og ressurser, 2) profesjon og etikk og 3) den fysiske 

utformingen av barnehagene. De pedagogiske lederne ansatt i kommunale barnehager er 

situert i et stadig krysspress mellom profesjon og arbeidsgiver, Oslo kommune, der de 

kontinuerlig må vekte hva som er til ”barnets beste”, samtidig som de ønsker å opptre som 

gode arbeidstakere overfor arbeidsgiver. Diskrepansen mellom Oslo kommunes krav og den 

faktiske handlingsrommet i barnehagehverdagen fører  til at det oppstår en skjult praksis for 

språkkartlegging i de kommunale barnehagene.   

Det er vanskelig for de pedagogiske lederne å rette kritikk mot Oslo kommunes 

språkkartleggingskrav. Strukturelle betingelser, som Oslo kommunes etiske retningslinjer, 

har en delaktig rolle i at kritikkverdige forhold blir ”kamuflert i systemet”.  

Strategiene de pedagogiske lederne benytter for å gjøre motstand mot krav om 

språkkartlegging de av ulike grunner ikke kan eller ønsker å imøtekomme, kjennetegnes av 

en stille motstand, derav mitt begrep om stille opprør. Der det stille opprøret kjennetegnes av  

de små og store avgjørelsene i barnehagehverdagen, der de pedagogiske lederne prioriterer 

bort språkkartlegging til fordel for andre arbeidsoppgaver de anser som viktigere, på 

bakgrunn av profesjonell skjønnsutøvelse.   

Jeg anbefaler å være bevisst viktigheten av disse forholdene når man i fremtiden planlegger 

likeartede institusjonelle ordninger innenfor barnehagesektoren.  
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1 Innledning og bakgrunn for valg av tema 
 

 

 

Det har skjedd store endringer i barnehagesektoren de siste 10 årene.  I 2006 gikk barnehagen 

fra å være under Barne- og familiedepartementet til å ligge under Kunnskapsdepartementet, 

og i 2009 trådte retten til barnehageplass i kraft (NOU, 2009: 5). Disse politiske 

beslutningene markerer historiske skiller i barnehagens utvikling fra å være en tilsynsordning 

for de få, til å bli et mer eller mindre universelt velferdsgode, som en del av 

utdanningssektoren.  

Parallelt med denne utviklingen har fremveksten av New Public Management (Heretter 

NPM) i norsk offentlig sektor påvirket barnehagens styringsrelasjoner, som en løsning på 

koordineringsbehovet som følger av en økende deltakelse i barnehagen, fulgt av en ekspansiv 

utbygging og et større mangfold i barnas bakgrunn
1
. ”Kvalitet i barnehagen” (2009) kom som 

en reaksjon på offentlig debatt om bekymring for at den raske utbyggingen skulle gå ut over 

kvaliteten på tilbudet til barna (NOU, 2012: 7). NPM-reformene i norsk barnehagesektor har 

blant annet ført desentralisering, enhetsledelse, økte rapporterings- og dokumentasjonskrav, 

krav til regnskap og et økt fokus på målstyring og kartlegging av barnehagebarnas kognitive 

og non-kognitive ferdigheter gjennom kartleggingsverktøy (Pettersvold og Østrem, 2012: 

163). Økte krav om dokumentasjon og rapportering har ført til bekymring for at tiden 

pedagoger må bruke på administrative oppgaver går på bekostning av kjernetid med barna 

(Jordfald, Nicolaisen og Seip, 2012: 107) og at NPMs fokus på målbarhet og standardisering 

fører til et objektiverende syn på barn som strider i mot FNs barnekonvensjon (Bae, 2014: 5).  

Greve hevder at bærebjelken i barnehagens pedagogikk, leken og vennskapet, er under press. 

Hun mener barnehagelærerne må være med på å styrke sin profesjon og barnas rett til 

medvirkning gjennom å bruke sin teoretiske tyngde, profesjonelle skjønn og faglige 

vurderingsevne til å motarbeide reformer som truer barnehagens grunnverdier (Greve, 2015: 

201). 

 

I regjeringens melding ”Kvalitet i barnehagen” vises det til mangel på effektstudier og 

undersøkelser med vekt på større samfunnsmessige sammenhenger som barnehagen er en del 

                                                        
1 Overgangen til NPM er allikevel inkrementell, og kan sies å være et resultat av stiavhengighet som har røtter 

tilbake til 80-tallet da staten produserte håndbøker med retningslinjer og 90-tallet med reform 97 der 6 åringer 

ble flyttet fra barnehagen til skolen (Solli, 2013: 34). 
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av (Kvalitet i barnehagen, 2009: 42). Dette er et argument for at det er behov for å se 

nærmere på Oslo kommunes språkkartleggingspraksis i barnehagen, i lys av New Public 

Managements inntog i norsk offentlig sektor. I samme rapport vektlegges også verdien av å 

etterprøve politikken og gjennomføre kritiske analyser (Kvalitet i barnehagen, 2009: 43), 

dette er spesielt viktig ettersom det har blitt innført og prøvd mange nye kartleggingsverktøy 

også etter ”Kvalitet i barnehagen”, som det fortsatt ikke finnes mye forskning om, særlig fra 

et sosiologisk perspektiv. En institusjonell etnografisk undersøkelse vil kunne belyse 

endringene i barnehagesektoren fra pedagogiske lederes eget ståsted, et ståsted som har blitt 

oversett både politisk og til dels forskningsmessig de siste årene (Handal, 2015). 

 

1.1 Språkkartlegging i barnehagen 

Barnehageeier kan i følge Utdanningsdirektoratet velge verktøy og metoder i arbeidet med 

språk (Oslo kommune, 2013: 4). I praksis vil dette si at siden kommunen er eier av de 

kommunale barnehagene, er det kommunen som bestemmer hvilke verktøy og metoder som 

benyttes i de kommunale barnehagene (Oslo kommune, 2013: 17). Oslo kommune har ut ifra 

dette bestemt at alle kommunale barnehager skal benytte kartleggingsverktøyet TRAS på alle 

barn fra fylte 3 år, med en sterk oppfordring til ikke-kommunale barnehager om å også følge 

”Oslostandard for systematisk oppfølging av barns språkutvikling” (Oslo kommune, 2015: 

3). TRAS-verktøyet ble utviklet i et samarbeid mellom Bredtvedt kompetansesenter, 

Lesesenteret, Statped Vest, Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og Senter 

for adferdsforskning ved Universitetet i Stavanger (Espenakk, Færevaag og Horn, 2011: 5), 

med hensikt om å bli brukt som et verktøy for å kartlegge barns språkutvikling (Espenakk, 

Færevaag og Horn, 2011: 11). TRAS-skjemaet tar utgangspunkt i åtte forskjellige 

språkområder. Disse språkområdene er igjen inndelt i tre farger: Blå som representerer 

samspill, kommunikasjon og oppmerksomhet, de røde er språkforståelse og språklig 

bevissthet, mens de grønne representerer for uttale, ordproduksjon og setningsproduksjon 

(Espenakk, Færevaag og Horn, 2011: 10). Skjemaet har i tillegg en vertikal akse som 

henviser til hvilke deler av språkfeltene som barnet burde ”mestre” i forbindelse ut ifra 

hvilken aldersgruppe de tilhører. Mer om TRAS i kapittel 3. Tekstaktørene. 
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At kommuner pålegger alle kommunale barnehager å benytte spesifikke verktøy på alle barn 

har høstet kritikk fra flere i fagmiljøet. Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet hevder at 

fagkompetansen overkjøres gjennom at politikerne ignorerer fagfolks advarsler om slike 

standardiserte løsninger og ikke gir pedagogene rom for å vurdere kartleggingsverktøyene 

(Handal, 2015).  

Rammeplanen sier dette om pedagogisk leders ansvarsområde: 

” Pedagogisk leder har ansvar for planlegging, dokumentasjon og vurdering av arbeidet i barnegruppen 

han/hun har ansvar for. Styrer og pedagogisk leder har ansvar for at barnehagens mål og rammer er 

klarlagt for personalet, at det utvikles en felles forståelse for målene blant medarbeiderne og for at 

foreldrene får god og tilstrekkelig informasjon om barnehagens virksomhet” (Kunnskapsdepartementet, 

2006: 20). 

Denne beskrivelsen gir stort rom for tolkning. I dette studiet ser jeg nærmere på hvordan de 

pedagogiske lederne forhandler og jobber for å imøtekomme disse kravene i praksis,  

samtidig som flere kommuner setter inn tiltak som går i mot rammeplanens føringer. Et 

eksempel på dette er: ”Barnehagen skal normalt ikke vurdere måloppnåelse hos enkeltbarn i 

forhold til gitte kriterier, jf. avsnittet over om dokumentasjon av enkeltbarns utvikling.” 

(Kunnskapsdepartementet, 2006: 21), som likevel er pålagt i alle Oslos kommunale 

barnehager gjennom ”Oslostandard for systematisk oppfølging av barns språkutvikling”.  

Jeg vil argumentere for at dette skaper et krysspress i forbindelse med pedagogisk leders 

posisjon, samtidig som de må forholde seg til krav fra foreldre, barna, Praktisk Pedagogisk 

Tjeneste (PPT) og andre aktører som har lovpålagt rett til påvirkning av hvordan barnehagen 

skal fungere.   

 

Underveis i intervjuprosessen (høsten 2015) gjorde en av de pedagogiske lederne meg 

oppmerksom på at hun noen dager tidligere hadde mottatt en ny versjon av Oslostandard for 

systematisk oppfølging av barns språkutvikling i barnehagens posthylle. Denne 

Oslostandarden var i tråd med det nye verbalvedtaket av budsjettoppgjøret høsten 2014, som 

tilsa at alle barn skal bli språkkartlagt, det året de fylte 3 år (se Vedlegg 5. Oppfølging av 

Bystyrets vedtak om obligatorisk språkkartlegging av alle 3- åringer). 

.  
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Valget av institusjonell etnografi som fremgangsmåte viste seg å være særdeles velegnet for å 

løse slike metodiske utfordringer. Jeg ønsket ikke å benytte intervjumaterialet for å gjøre en 

komparativ analyse av de pedagogiske ledernes meningskonstruksjoner, men heller bruke 

deres virksomhetskunnskap (work knowledge) (D. E. Smith, 2005: 151) som inngang for å 

utforske styringsrelasjonene i institusjonen for språkkartlegging i Oslo kommune. På 

bakgrunn av dette kunne jeg gå videre og heller innlemme begge tekstene i studien, som en 

del av materialet både under datainnsamlingen og i analysen. Det var i tillegg fordelaktig at 

jeg i utgangspunktet, i tråd med en IE- fremgangsmåte, hadde valgt å bruke en ustrukturert 

intervjuguide når jeg skulle utforske et felt, som er utsatt for stadige politiske endringer. 

Etter at intervjuprosessen var ferdig, men før jeg gjorde en deltagende observasjon på TRAS- 

kurs i regi av Oslo kommune, kom det fram av budsjettoppgjøret 2015 (etter 

kommunevalget) at pålegget om språkkartlegging av alle 3- åringer skulle avvikles. I 

skrivende stund har det nettopp blitt utgitt enda en ny Oslostandard av april 2016. Denne 

tredje versjonen av Oslostandarden (Oslo kommune, 2016) er nærmere utformet den første 

versjonen (Oslo kommune, 2013) sammenliknet med den andre (Oslo kommune, 2015). Det 

vil allikevel være et stort behov for forskning på både den diskursive utformingen og den 

videre implementeringen av denne nye standarden i Oslo kommunes barnehager.  

Den nyeste versjonen av Oslostandard for systematisk oppfølging av barns språkutvikling 

(2016) vil ikke bli direkte innlemmet i datamaterialet i denne studien, fordi de pedagogiske 

lederne jeg intervjuet ikke visste om endringene som skulle komme etter kommunevalget 

2015.  Vi (de andre kursdeltagerne og jeg) ble derimot informert om endringene som kom til 

å skje da vi deltok på TRAS-kurset, rett etter budsjettforhandlingene i kjølvannet av 

kommunevalget 2015  (Mer om dette under 5.1. TRAS- kurs – det fysiske møtet mellom 

tekstaktørene og tekstbrukerne).  Jeg vil allikevel argumentere for at de politiske endringene 

fra Oslo kommunes side er av mindre betydning for hvordan den hverdagslige praksisen i 

barnehagen utarter seg fra pedagogisk leders ståsted.  

Denne studien kan i dette henseendet fortsatt belyse det som var siktemålet med 

undersøkelsen; å utforske hvordan de pedagogiske lederne forholder seg til 

språkkartleggingskrav fra Oslo kommune i sitt hverdagslige arbeid. Dette bekreftes av 

funnene som tilsier at de pedagogiske lederne først  og fremst arbeider med å opprettholde en 

stabilitet i den språkoppfølging- og språkkartleggingspraksis de profesjonsetisk anser for å 

være det ”beste for barnet”, innenfor deres faktiske handlingsrom, noe tiltaket ikke tar høyde 
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for. Sist, men ikke minst viser jeg i analysen hvordan barnehagene i Oslo kommune verken er 

økonomisk, organisatorisk, profesjonsetisk eller fysisk lagt til rette for den 

kartleggingspraksisen som Oslo kommune presenterer som ideal i sine tekster.  

 

1.2 Forskningsspørsmål 

 

 

Forskningsspørsmålet lyder: ”Hvordan forholder pedagogiske ledere seg til Oslo kommunes 

språkkartleggingskrav i sitt hverdagslige arbeid – og hva kan dette si om Oslo kommunes 

språkkartlegging som institusjonell ordning?” 

 

For å besvare spørsmålet har jeg delt det inn i fire delspørsmål, som hvert behandles 

kapittelvis. Spørsmålene er som følger:  

 

1) Hvilke tekster inngår i de pedagogiske ledernes daglige språkkartleggingsarbeid? Hvilke 

relasjoner foreligger mellom tekstene, til aktører og til institusjoner? 

2) Hvordan gjør de pedagogiske lederne språkkartlegging i praksis og hvilken rolle spiller de 

tekster, institusjoner og aktører som inngår i det daglige språkkartleggingsarbeidet?  

3) Opplever de pedagogiske lederne krysspress fra ulike aktører? Hvis det er tilfellet: 

hvordan forhandler de pedagogiske lederne motstridende krav i barnehagehverdagen? og  

4) Hvordan kan de pedagogiske ledernes erfaringer belyse translokale styringsrelasjoner 

mellom pedagogiske ledere og Oslo kommune? Hva kan dette si om språkkartlegging i Oslo 

kommune som en institusjonell ordning?   

 

 

 

1.3 Oppgavens oppbygning 

 

Oppgaven er strukturert kapittelvis på bakgrunn av forskningsspørsmålene. I Kapittel 1. 

Innledning og bakgrunn aktualiserer jeg temaet språkkartlegging i Oslobarnehagen, viser til 

bakgrunnen for valg av tema og presenterer forskningsspørsmål og delspørsmål. Kapittel 2. 

Fra teori til metode er todelt, der den første delen tjener som et rammeverk for å forstå både 
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det profesjonelle ståstedet til pedagogiske ledere i barnehagen og presentere hvordan 

institusjonell etnografisk metodologi har preget min tilnærming til feltet for språkkartlegging 

i Oslo kommune. I den andre delen knytter jeg de teoretiske perspektivene opp mot 

fremgangsmåte, metode og analysestrategi, samt beskriver de forskjellige stegene i 

forskningsprosessen. Kapittel 3. Tekstaktørene presenterer jeg det intertekstuelle hierarkiet av 

tekster tilknyttet pedagogisk leders språkkartleggingsvirksomhet, illustrert i institusjonelle 

kartet ”Tekstlandskapet”. Kapittel 4. Språkkartleggingsprosessen starter med TRAS- 

kartlegging – en fortelling , som illustrerer hvordan en språkkartleggingsprosess kan foregå i 

praksis, fra den pedagogiske leders ståsted . Utover i kapittelet trekker jeg videre på funnene 

som fremkommer i det foregående kapittelet og knytter relasjonene mellom tekstene, 

aktørene og institusjonene opp mot hva de pedagogiske lederne beskriver at de faktisk gjør 

når de følger opp språk i barnehagehverdagen. Disse relasjonene synliggjøres i Modell 2. 

Språkkartleggingsprosessen, som illustrerer kompleksiteten i relasjonene som er innlemmet i 

språkkartleggingsarbeidet. Samtidig fungerer denne modellen som et redskap for å belyse 

diskrepansen mellom Oslo kommunes modell for hvordan  språkkartlegging skal følges opp, 

og hva som er den praktiske virkeligheten i barnehagehverdagen, og introduserer med dette 

begrepet skjult praksis. Kapittel 5. Profesjon/etikk, tid/ ressurser og den fysiske kontekstens 

betydning innledes med en beskrivelse fra en deltagende observasjon jeg gjorde på et TRAS- 

kurs i regi av Oslo kommune. Videre i kapittelet viser jeg hvordan de pedagogiske lederne 

forhandler og manøvrerer seg i arbeidshverdagen, situert i  et begrenset  handlingsrom preget 

av krysspress fra ulike aktører. De pedagogiske ledernes mestringsstrategier kjennetegnes av 

skjult praksis og det jeg har valgt å beskrive som et stille opprør – der motstanden mot 

språkkartleggingskravene blir demonstrert i de ofte små, stille og hverdagslige avgjørelsene 

som gjøres i et handlingsrom preget av begrenset ytringsfrihet . I kapittel 6. Det store bildet 

løfter jeg blikket ytterligere og utforsker hvordan de pedagogiske ledernes erfaringer belyser 

translokale relasjonene mellom pedagogiske ledere, Oslo kommune, andre aktører og 

institusjoner, og drøfter ytterligere hva dette sier om språkkartlegging i Oslo kommune som 

en institusjonell ordning. 
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2 Fra teori til metode 
 

Dette kapittelet er strukturert som en jevn overgang mellom teori, fremgangsmåte, metode og 

analyse, for å belyse den nære forbindelsen mellom disse – og hvordan jeg har valgt å knytte 

de sammen. I den første delen av kapittelet presenteres et teoretisk rammeverk for den 

eksisterende forskningen vedrørende profesjoner, profesjonell skjønnsutøvelse og mer 

spesifikt barnehagelærere som profesjonsutøvere. Mitt eget bidrag forstås mot denne 

bakgrunnen. Mot slutten lanserer jeg hvordan institusjonell etnografi som metodologisk 

tilnærming kan gi innsikt i hvordan de pedagogiske ledernes erfaringer kan benyttes som 

utgangspunkt for å undersøke språkkartlegging i Oslo kommune som institusjonell ordning. 

Siste halvdel av kapittelet omhandler fremgangsmåte og metode, og beskriver veien fra valg 

av tema til konklusjon. 

 

 

2.1 Tidligere forskning og mitt bidrag 

 

Det har blitt skrevet flere fagtekster om språkkartlegging i barnehagen de siste ti årene. Ulike 

pålegg i forskjellige kommuner og hyppige endringer i barnehagesektoren har ført til at 

tekstene er skrevet på bakgrunn av ulike politiske kontekster, i både tid og rom.  Det som kan 

sies å være en fellesnevner for de fleste er at mangle implisitt eller eksplisitt  omhandler 

spenningsfeltet mellom New Public Management styring fra kommunene på den ene siden og 

barnehagelærerprofesjonens etiske forpliktelser på den andre. Store deler av det pedagogiske 

fagmiljøet kritiserer pålegg om språkkartlegging for å være både ”krenkende” og ikke til 

”barnets beste”, samt at det er en mistillitserklæring overfor barnehagelærerprofesjonen 

(Pettersvold og Østrem, 2012; Greve, 2015;  Hennum, 2015; Pettersvold, 2015; Kaurel, 

2015a; Hennum og Østrem, 2016). I tillegg har det blitt skrevet en rekke pedagogiske 

vurderinger av spesielt TRAS- verktøyets egnethet som standardisert 

språkkartleggingsverktøy i barnehagene (Bugge, 2009; Frost, 2014; 2015; Lyngseth, 2008; 

NOU, 2011 ). Disse debattene går noen ganger parallelt og andre ganger om hverandre, noe 

som skaper forvirring i den faglige debatten
2
. 

                                                        
2 Et eksempel på dette er den langvarige debatten mellom Stipendiat i pedagogikk Jon Kaurel og TRAS- 
forfatter Jørgen Frost i det fagpedagogiske tidsskriftet Første steg (Kaurel, 2014; 2015b;  Frost, 2014; 
2015).  
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Masteroppgaven til Nella Bugge (2009) om vellykket TRAS-implementering i barnehagen, 

blir på den annen side ofte trukket frem som et godt eksempel av fagmiljøet som står bak 

utviklingen av TRAS-skjemaet for å legitimere implementering av TRAS som obligatorisk 

verktøy i barnehagene (Stangeland, 2015).  

De ulike resultatene fra forskningen kan både være uttrykk for en faglig og politisk uenighet, 

samt en underliggende profesjonskamp om hvem som skal ha definisjonsmakt over hva som 

kjennetegner kvalitet i barnehagen. Et annet aspekt er at TRAS som 

språkkartleggingsverktøy, får en ulik meningsdimensjon og funksjon avhengig av konteksten 

det blir brukt i. Noen ganger blir det omtalt som et verktøy, mens i andre henseender blir det 

omtalt som en kartleggingstest
3
. 

 

Det er ikke min hensikt eller oppgave som sosiolog å ta stilling til om TRAS som 

språkkartleggingsverktøy er et godt eller dårlig pedagogisk verktøy, men heller utforske 

hvordan de pedagogiske lederne faktisk følger opp språket til barnehagebarna i det daglige, 

hvordan de gjør språkkartlegging og forhandler det daglige krysspresset mellom profesjon og 

Oslo kommune. Det vil likevel bli benytte pedagogisk forskning om barnehagelærere som 

profesjonsutøvere, ettersom denne innsikten er viktig for å belyse hvordan 

barnehagelærerprofesjonen påvirker handlingsrommet til de pedagogiske lederne, og for å 

belyse på hvilken måte dette studiet inngår i en større faglig diskusjon vedrørende endringer i 

barnehagesektoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3
 Jeg belyser denne diskusjonen under 4.1. TRAS-kurs – et fysisk møte mellom tekstaktørene og tekstbrukerne 
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2.2 Barnehagelærernes kamp for profesjonell status og 

anerkjennelse  

 

 

 

”Professions are essentially the knowledgebased category of occupants which usually follow 

a period of tertiary education and vocational training and experience” (Evetts, 2003: 397). 

 

Det er uenigheter blant fagfolk om hva en profesjon er og hvordan profesjonsbegrepet skal 

operasjonaliseres. Uenighetene grunner blant annet ut i  en diskursiv kamp om hvilke grupper 

som skal få lov til å kalle seg  profesjoner. I denne sammenheng har flere kategorisert 

barnehagelærerprofesjonen som en semiprofesjon.  

Begrepet semiprofesjon stammer i utgangspunktet fra sosiologen Caplow, men det var hans 

kollega Etzioni, som gjennom videreutvikling av begrepet gjorde det kjent med boken The 

Semi- Professions and their Organization (1969) (Dahle, 2011: 218). Begrepet 

semiprofesjon, betyr halvprofesjon og yrkene som hører under denne kategorien blir i følge 

definisjonen ikke ansett som like fullverdige, sammenliknet med en profesjon som tilhører 

helprofesjonene, som for eksempel leger, prester og advokater. Etzioni betegner 

semiprofesjoner slik: 

 

Their training is shorter, their status is less legitimated, their right to privileged communication is less 

established, there is less of a specialized body of knowledge, and they have less autonomy from 

supervision and societal control than the professions (1969: v) 

 

Flere argumenterer fortsatt for at barnehagelærere ut ifra denne definisjonen ikke er en ekte 

profesjon, men en semiprofesjon” (Lind, 2015; Smeby 2014; Thoresen, 2015). Smeby hevder 

blant annet at barnehagelæreres kunnskapsgrunnlag er for diffust og at arbeidsoppgavene 

mellom barnehagelærere og assistenter er for like til at barnehagelærernes kunnskap skal 

anerkjennes som en egen profesjonell ekspertise (2014: 61).  

Forkjempere for barnehagelærerprofesjonen innad i fagmiljøet har av denne årsaken startet 

bokprosjekter der siktemålet er å styrke barnehagelærerne som profesjonsutøvere, ved å blant 

annet utvikle fagterminologien (Bøje, 2015; Greve, 2015; Juritsen og Østmoen, 2015; 

Hennum og Østrem, 2016). De anerkjenner kritikken om at det i for stor grad blir brukt 
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hverdagsspråk i barnehagene, mye grunnet den lave dekningsgraden
4
 av barnehagelærere i 

barnehagene (Greve, 2015: 210), som igjen fører til at de faglærte ansatte blir tvunget til å 

legge fra seg  den faglige diskursen til fordel for hverdagsspråk for å kunne kommunisere 

med de ufaglærte ansatte i barnehagen. Eik definerer hverdagsspråk som beskrivende og 

konkret, supplert med metaforer og eventuelt fortellinger, men mangler et faglig 

abstraksjonsnivå og teoretiske begreper (2014: 121). Grunnen til at bruken av 

”hverdagsspråk” i barnehagen blir ansett som problematisk, er slik jeg forstår det fordi 

fagspråket fungerer som et distinksjonssymbol i maktkampen om anerkjennelse og 

profesjonell status. Denne strategien henger i tråd med Abbott, som hevder at ”profesjoner 

som kan vise til et abstrakt kunnskapsgrunnlag, har et viktig strategisk fortrinn i kampen om 

råderetten over et avgrensbart kunnskapsfelt, som i neste omgang gir råderett over tilgrensede 

yrkesgrupper” (Abbott, 1988: 30 i Dahle, 2008: 220). 

 

Det å ekskludere enkelte yrkesgrupper fra profesjonsstatus ved å hevde at de ikke er 

fullverdige profesjoner kan knyttes tilbake til kvinners utestengelse fra både universiteter og 

arbeidsliv i patriarkalske samfunn (Witz, 1992: 2). Typiske ”kvinneyrker” ble ikke definert 

som like fullverdige profesjoner fordi ”omsorgskompetanse ble forstått som en medfødt 

kvinnelig egenskap og følgelig ikke en del av en kunnskapsbasert yrkeskompetanse” (Dahle, 

2008: 218), av den grunn ble yrker med høy kvinnedeltagelse presset nederst i 

profesjonshierarkiet. På dette grunnlaget sier Dahle at ”det dreide seg med andre ord mer om 

kunnskapens sosiale organisering og privilegier, enn om selve kunnskapsinnholdet” (2008: 

219). Verdien av erfaringsbasert- og i flere tilfeller, taus kunnskap, blir nedvurdert i et 

profesjonshierarkisk system der det å ha kunnskap om barns utvikling impliseres å være noe 

som er tillagt ”kvinners natur” og noe assistenter kan gjøre i like stor grad. I Østrems studie 

Profesjonsutøvelse i et spenningsfelt (2015) finner hun at det ”uheldig” konstruerte skillet 

mellom lek og pedagogikk er preget av at utenforstående mangler forståelse for at 

pedagogikk er noe barnehagelærerne har i tankene hele tiden, ikke noe som blir skrudd av og 

på. Dette skillet blir tydelig i møtet mellom de pedagogisk utdannede og ufaglærte, der 

ufaglærte mangler det ”pedagogiske blikket”, og ofte ikke ser muligheten for å forene 

pedagogikk og lek i det daglige samspillet (2015, 274- 275). 

  

                                                        
4
 I den statlige meldingen ”Framtidens barnehage” fremkommer det at bare 32% av de ansatte i 

barnehagen er barnehagelærere (Kunnskapsdepartementet, 2013: 57) 
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Begrepet semiprofesjon anses derfor å representere et utdatert syn på både profesjon 

(Christoffersen, 2011: 21), kunnskap og kjønn . At det for en utenforstående kan virke som 

om arbeidet som ufaglærte og barnehagelærere gjør virker likt og derfra utlede at det er slik 

det er, kan vise til en utdatert arroganse mot verdien av spesialisert kunnskap om barns lek og  

utvikling. Samtidig gjør slike utbredte holdninger barnehagelærerne sårbare for ”inngripen” 

fra aktører som står utenfor barnehagelærerprofesjonen. Kvaliteten i barnehagen har blitt 

forsøkt ”hevet ” gjennom språkkartleggingsverktøy, som en del av innføringen av New 

Public Management-ledelse i barnehage-, så vel som resten av kommunal sektor. New Public 

Management-ledelse og medfølgende fokus på målstyring kan også sies å være uttrykk for 

maskuline legitimitetsformer. Sett i lys av dette kan barnehagelærernes profesjonskamp 

knyttes opp mot kvinnekampen, og  anerkjennelse av tradisjonelle ”kvinneyrker”. Dette må 

anses som spesielt relevant i denne oppgaven ettersom Norge har et av de mest 

kjønnssegregerte arbeidsmarkedene av OECD-landene (Birkelund og Pettersen, 2010: 144).  

Barnehagelærerprofesjonen kan ved innføringen av obligatorisk språkkartlegging og lav 

dekningsgrad i barnehagene sies å være  utsatt for trusler om deprofesjonalisering (Slagstad, 

2014). Slagstad hevder i tillegg at barnehagefeltet både er ”ungt og ikke- 

gjennomprofesjonalisert” (2014). Man kan på den annen side vise til at barnehagelæreryrket 

har lange tradisjoner, men at profesjonen sent ble anerkjent mye forårsaket av overnevnte 

grunner, som utestengelse av tradisjonelle kvinneyrker fra profesjonell status. 

Barnehagelærerne i min studie beskriver seg selv som profesjonsutøvere med 

profesjonsetiske retningslinjer, som i stor grad preger hvordan de gjør det pedagogiske 

arbeidet i sin arbeidshverdag. Den pågående kampen for anerkjennelse og styrking av 

barnehagelærerprofesjonen gjennom faglitteratur er en viktig ramme for å forstå konflikten i 

barnehagesektoren, hvordan profesjon inngår i de pedagogiske ledernes daglige arbeid, 

årsaker til krysspress og eventuell motstand mot, men også bifall av pålegg om 

språkkartlegging fra Oslo kommune. Jeg velger av den grunn å referere til barnehagelærere 

som profesjonsutøvere og ikke henvise til dem som semi-profesjonelle, slik enkelte andre på 

fagfeltet fortsatt velger å gjøre. 
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2.3 Profesjonell skjønnsutøvelse – relasjonen mellom 

styresmakter, profesjon, profesjonsutøver og brukerne 

 

Personene som opererer på frontlinjen i offentlig sektor setter politikk ut i praksis, hvor aktiv 

skjønnsutøvelse er en stor del av det å være en av ”bakkebyråkratene
5
” (street- level 

bureaucrats),  i skjæringspunktet mellom brukerne og det offentlige. Michael Lipsky er 

statsviteren bak begrepet, som først ble lansert i boken Street-level Bureacracy-Dilemmas of 

the individual in Public Services (1980). Bakkebyråkrater karakteriseres som «Public service 

workers who interact directly with citizens in the course of their jobs, and who have 

substantial discretion in the execution of their work» (Lipsky, 1980: 3).  

Bakkebyråkrater er ansatt for å handle som agenter for deres politiske prinsipaler, og er i den 

forstand embetsmenn i Webersk forstand. Prinsipalene har i det henseendet legitim rett til å 

kreve at bakkebyråkratene skal gjøre slik de ønsker, med mindre det er lovstridig (Nielsen og 

Winter, 2015: 113- 114).  

Profesjonsutøvelse foregår i økende grad innenfor arbeidsorganisasjoner som har egne formål og 

regler. Profesjonelle må da forholde seg til egen yrkesorganisasjon, med dens krav om forsvarlig 

yrkesutøvelse, og til arbeidsorganisasjoner. Det kan lede til spenninger og konflikter mellom 

profesjonell autonomi og administrativ styring (Molander og Terum, 2008: 16) 

I overført betydning har Oslo kommune, som prinsipal, interesse av å kontrollere de 

pedagogiske lederne som profesjonsutøverne
6
, samtidig som barnehagelærerprofesjonen har 

en interesse av å kontrollere dømmekraften til profesjonsutøverne. 

Skjønnsutøvelse kan ses som en trussel mot velferdsstaten, i den forstand  at utvidet bruk av 

skjønnsutøvelse kan true lovens prinsipper, som likebehandling, forutsigbarhet og undergrave 

demokratisk kontroll over implementeringen av politiske tiltak (Molander & Wallander, 

2014: 2). Dette fører i flere tilfeller til at prinsipalen utvikler og benytter seg av 

kontrollsystemer for å få styring over og begrense bakkebyråkratenes skjønnsutøvelse. En 

slik type styring kan komme til uttrykk som New Public Management-ledelse (heretter 

NPM), som er en styringsform der næringslivsledelse brukes som forbilde for ledelse i 

                                                        
 
6
 Her er det viktig å nevne at ikke alle ”bakkebyråkrater” er profesjonsutøvere, det som skiller 

profesjonsutøvere fra funksjonærer er at de i tillegg må forholde seg til sin respektive profesjon og 

profesjonsetikken som medfølger. 
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offentlig sektor og er preget av et økt fokus på målstyring, ”hands-on-ledelse” og 

standardisering (Byrkjeflot, 2011: 43). 

Endring i politisk styring, som NPM,  har ført til endringer i hvordan profesjonsutøver 

forholder seg til sitt mandat (Grimen, 2006: 15). O´Neill hevder at vi beveger oss mot ”the 

new accountability” og ” the audit society
7

 (O´Neill: 2011 i Grimen, 2006: 15), der 

profesjonsutøvernes samfunnsansvar blir devaluert av styringsrelasjonenes primære fokus på 

økonomisk og resultatorientert accountability (Welsh & Pringle, 2001: 178).  

I Oslobarnehagen kommer NPM-styring til uttrykk gjennom kommunens 

dokumentasjonskrav, rapporteringskrav og standardiserte veiledere for blant annet hvordan 

språkoppfølging skal gjøres. Dette truer bakkebyråkratenes skjønn vedrørende friheten til å 

velge metoder i sitt daglige virke (Nielsen og Winter, 2015: 108). Johansson poengterer at 

”När skola och kommuner aktivt tar kontroll över barnehagen riskerar förskollärare att 

förlora sitt innflytanda över barnehagens pedagogik”( 2007: 42), og kan ses i sammenheng 

med diskusjonen vedrørende ”tapet av metodefriheten i barnehagen”, etter innføring av 

obligatorisk språkkartlegging.  De siste ti årene har det vært et voksende faglig fokus på 

hvordan New Public Management- tenkning og skiftet fra responsibility til accountability 

påvirker handlingsrommet til barnehagelærerne (Pettersvold og Østrem, 2012; Østrem 2015).  

 

2.4 Profesjonell skvis– de pedagogiske ledernes 

krysspress 

De pedagogiske lederne er i et stadig krysspress mellom krav fra brukerne av velferdsgodene 

og kravet om effektivisering fra statlig hold (Lipsky, 1980: 4), denne balansegangen krever 

en stor grad av skjønnsutøvelse fra bakkebyråkratene.  Dette kan ses i lys av det Thomassen 

kaller profesjonell skvis, som er knyttet opp mot konflikten mellom New Public 

Management-basert organisering på den ene siden og profesjonell autonomi på den andre 

(2015: 63). 

Kahn m.fl. tar for seg hvordan denne ”profesjonelle skvisen” kan påvirke både den 

profesjonelle aktøren som individ og skape en dårligere organisasjonskultur og koordinering 

av organisasjonens virksomhet (1964: 71).  Alle de tre idealtypiske rollekonfliktene 

presentert i boken Organizational stress (1964), kan tenkes å være treffende for de 

rollekonfliktene en pedagogisk leder kan ha i møte med dokumentasjons- og 
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rapporteringskrav og i lederansvaret. Den første er Intern rollekonflikt, der den pedagogiske 

lederen opplever usikkerhet på bakgrunn av forskjellig utsidig press fra forskjellige 

rolleavsendere (som krav fra kommunen, profesjonen og foreldre). Den andre er konflikt 

mellom verdier og behov hos personen og personens evner til å utføre jobben– det vil si, i 

dette tilfellet vil spørsmålet være om den pedagogiske lederen føler seg kvalifisert til å påta 

seg de administrative oppgavene hun blir pålagt gjennom språkkartleggingskravene. Det kan 

også hende at økte dokumentasjon- og rapporteringskrav gjør at pedagogisk leder ikke føler 

at de har nok tid og ressurser til å gjøre alt det de ”skal” gjøre i forhold til forventninger fra 

ulike rolleavsendere. Den tredje rollekonflikten er konflikt generert av press eller krefter mot 

endring i måten rollen blir utført, der ”status quo” er uakseptabel for enten den som er 

innehaver av rollen eller for ”rolleavsender” (Kahn m.fl. 1964: 65). Ut ifra 

forskningslitteraturen og oppslag i media kan det argumenteres for at det er en 

definisjonskamp på barnehagefeltet, hvor flere aktører kjemper om hva som er barnehagens 

samfunnsmandat og hva som kjennetegner ”kvalitet i barnehagen”, i den sammenheng kan 

det virke som om  ”status quo” er uakseptabelt for både Oslo kommune og de pedagogiske 

lederne.  

 

2.5 Bakkebyråkratenes mestringsstrategier 

 
”That street-level bureaucrats should be advocates for clients is articulated explicitly in their 

professional training (…) The helping orientation of street- level bureaucrats is incompatable with their 

need to judge and control clients compromise alturism advocacy where advocacy is appropriate” 

(Lipsky, 1980: 72- 73) 

 

 

Den innebygde spenningen mellom å være ”portvokter for velferdsstaten” med krav om 

likebehandling på den ene siden, og rollen som profesjonsutøver med krav om individuell 

behandling av enkelttilfeller på den andre, plasserer profesjonsutøveren i et kontinuerlig 

krysspress (Grimen, 2008: 15). Det gir også rom for å utøve skjønn. I kraft av 

bakkebyråkratenes sentrale plassering i implementeringskjeden har deres evne og vilje til å 

gjennomføre det politiske systemets ønskede politikk betydning for det politiske systemets 

mulighet for å nå offentlig sektors mål (Nielsen og Winter, 2015: 105). Ut fra dette 

utgangspunktet har bakkebyråkratene mulighet for å være ”de facto politik-magere” (Nielsen 

og Winter, 2015: 112) og påvirke hvordan et tiltak som for eksempel obligatorisk 
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språkkartlegging skal utarte seg i praksis. Allikevel kan det konstante krysspresset slite ut 

bakkebyråkraten. Lipsky trekker fram eksempelet om den idealistiske unge læreren som 

slutter i jobben fordi personen ikke orker småligheten til sine overordnede, eller den 

begrensede muligheten til å bedrive den pedagogikken de ønsker, og/eller var opplært til å 

gjøre. Disse ”idealistene” blir ifølge Lipsky slitt ut av systemet, og de som blir igjen er de 

som holder ut diskrepansen mellom hva de ”egentlig skal gjøre” og ”hva de faktisk gjør” 

(Lipsky, 1980: 143). Østrem hevder at barnehagelærerne som profesjonsutøvere har sagt seg 

pliktig til å i siste instans slutte å praktisere, om de ikke har mulighet til å utføre den jobben 

de profesjonsetisk har forpliktet seg til å gjøre (Østrem, 2015). Lipsky nevner allikevel at de 

bakkebyråkratene som  ikke  velger å slutte, ofte utvikler mestringsstrategier (coping 

mechanisms) for å håndtere det Thomassen kaller den profesjonelle skvisen (Thomassen, 

2015). Dette manifesterer seg blant annet som tilbaketrekkingsadferd (withdrawal beaviour), 

som kan resulterer i fravær, høy grad av utskiftning av de ansatte, ineffektivitet og generell 

psykologisk unnvikelse fra å involvere seg (Lipsky, 1980: 143). På den annen side nevner 

Lipsky at profesjonell ideologi kan være strukturerende for å håndtere krysspress: ”In street- 

level bureaucracies ideology can serve as a way of diciplining goal orientations when many 

goals compete” (Lipsky, 1980: 147).  

 

Institusjonelle etnografer har vært spesielt interessert i bakkebyråkrater og NPM. I samlingen 

Under New Public Management, presenteres de nye styringsrelasjonene mellom 

bakkebyråkrater og stat i møte med nye former for styringsrelasjoner (Griffith & Smith, 

2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Institusjonell etnografi – en inngang for å utforske 

tekst-medierte styringsrelasjoner 
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Institusjonell etnografisk metodologi
8
 er velegnet for å belyse hvordan styringsrelasjoner 

medieres i barnehagesektoren, når den levde verden blir oversatt til tekst, som igjen skal 

fortolkes inn i de pedagogiske ledernes praktiske handling (Widerberg, 2015: 17). Hvordan 

pedagogiske ledere håndterer sin arbeidshverdag stopper ikke opp innenfor barnehagens fire 

vegger, men er kjedet sammen med prosesser på translokale nivåer bestående av egne 

tekstuelle realiteter (Campbell, 2006: 94).   

Innen institusjonell etnografi defineres tekst i bred forstand, og omfatter: ord, lyder eller 

bilder som er manifestert i en materiell form, som gjør at de kan bli lest, hørt eller sett. Tekst 

fungerer som en forbindelse mellom det lokale og det translokale, det faktiske og det 

diskursive, som en bro mellom aktør og institusjon (Nilsen, 2015: 36)
9
. Det som gjør tekster 

sosiologisk interessante, er deres egenskap av å være uendelig kopierbare og distribuerbare
10

, 

samtidig som de blir lest, sett og hørt i lokale kontekster av mennesker med ulike erfaringer 

og forforståelser. Gjennom tekst kobles de pedagogiske ledernes bevissthet inn i relasjoner av 

en translokal karakter (Smith, 2006: 66). Tekstene er med på å regulere og koordinere 

handlingsrommet til de pedagogiske lederne i deres lokale kontekster. 

Den materielle formen forutsetter at tekstene skal kunne bli aktivert av mottakere i tekst-leser 

konversasjoner (text-reader-conversations) (Smith, 2005: 166), på tvers av tid og rom (Smith, 

2006: 66). I denne sammenheng vil det si at en pedagogisk leder kan sitte og fylle ut et 

skjema, som er utarbeidet et annet sted, i en annen tid og av personer hun aldri har møtt 

ansikt- til- ansikt. Tekst har muligheten til å gjøre kommunikasjonen ansiktsløs og løfte 

samtalen mellom mennesker ut av den lokale konteksten de befinner seg i. På denne måten 

blir den pedagogiske lederens bevissthet delaktig i en kommunikasjon, der relasjonen er av 

en translokal karakter. Tekster kan med disse egenskapene integrere de pedagogiske lederne 

inn i translokale styringsrelasjoner på både kommunale-, nasjonale- og internasjonale nivåer, 

med aktører som (i dette tilfellet) Oslo kommune, Regjeringen og FN.  

                                                        
8 Betegnelsen metodologi (method of Inquiry) henviser til det ontologiske og epistemologiske 

”blikket” IE tilbyr, som utgangspunkt for å utforske det sosiale. 
9
 Denne definisjonen av tekst kan også knyttes opp mot det Giddens kaller ”utleiring av sosiale 

systemer”, der ”sosiale situasjoner ”løftes ut” av lokale interaksjonssammenhenger og restruktureres 

på tvers av uendelig spenn av tid og rom” (Giddens, 1997: 24).  
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Tekster regulerer ikke bare relasjoner fra et nivå til et annet, men tekster av høyere orden 

(higher order texts) (Smith, 2006: 79) koordinerer også hvordan tekster av lavere orden 

(subordinate texts) (Smith, 2006: 85) utformes og regulerer rammer for hvordan tekster av 

lavere orden kan brukes. På denne måten kan det oppstå sekvenser av tekster, som 

koordinerer ulike handlinger i ulike sekvenser (Griffith & Smith, 2014: 12). Hvordan den 

pedagogiske lederen fyller ut et TRAS-skjema avhenger av hvilke lokale erfaringer hun 

bringer med seg inn samhandlingen med teksten, men også hvilke styringsrelasjoner teksten 

som hun leser har til andre tekster.  

TRAS- skjemaet kan også argumenteres for å representere en regnskapsteknologi 

(technology of accountability) (Griffith & Smith, 2014: 17), som en del av institusjonelle 

kretser (institutional circuits) i institusjonen for språkkartlegging i Oslo kommune (Griffith & 

Smith, 2014: 12). Griffith og Smith kategoriserer institusjonelle kretser slik: 

Institutional circuits are recognizable and traceable sequences of institutional action in which work is 

done to produce texts that select from actualities to build textual representations fitting an authorative 

or ”boss” text (law, policy, manegerial objectives, frames of discourse, etc.) in such a way that an 

institutional course of action can follow (2014: 12) 

 

I dette tilfellet vil det si at de pedagogiske lederne vil måtte gjøre et oversettelsesarbeid under 

utfyllingen av blant annet TRAS-skjemaet, som består i å konstruere konforme tekstuelle 

representasjoner av enkeltmøter med barnet for å tilpasse TRAS- skjemaets (sjefstekstens / 

”boss text”) rammer. Dette oversettelsesarbeidet skal gjøres på en slik måte at det utfylte 

TRAS- skjemaet kan benyttes for å sette i gang nye institusjonelle handlingsforløp 

(institutional course of action), som for eksempel å ”kontakte relevant faginstans”. 

Jeg vil komme nærmere inn på hvilke relasjoner som foreligger mellom tekstene, til aktører 

og til institusjoner i kapittel 3. Tekstaktørene, og hvilke tekster som inngår i de pedagogiske 

ledernes daglige språkkartleggingsarbeid i kapittel 4. Språkkartleggingsprosessen,   

 

 

2.7 Veien mot en institusjonell etnografi – betydningen av 

institusjonell etnografi for min fremgangsmåte 
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...institutional ethnography gave me the tools to show some of the complexities of this work and watch 

it get erased, as itself a work process, vested in texts. So that by the time you read the chart of what the 

nursing assistants work involved, it became on the page robot work that anyone could do. (Diamond, 

2006: 55) 

 

I denne delen skal jeg ta for meg på hvilken måte institusjonell etnografisk ontologi og 

epistemologi har preget min tilnærming til språkkartlegging i Oslo kommune, som 

institusjonell ordning. 

Valget av institusjonell etnografi som metodologisk utgangspunkt har strategisk formet alle 

ledd av forskningsprosessen, fra forskningsspørsmål til utvalg, rekruttering, intervjuer, 

analyse og konklusjoner. Institusjonell etnografi representerer ikke en egen kvalitativ metode 

(Smith, 2005: 2), fordi den ikke introduserer noen helt nye arbeidsformer for sosiologisk 

forskning (Rua, 2012: 19). Det er derfor Institusjonell etnografi forstås som en metodologi 

som tilbyr en begrepsmessig verktøykasse for å orientere blikket, uavhengig av forskerens 

valg mellom å foreta dokumentanalyse, feltarbeid, intervju eller andre arbeidsformer (Rua, 

2012: 19-20).  

Institusjonell etnografi skiller seg således fra andre etnografiske tilnærminger ved å ikke kun 

behandle datamaterialet som tema eller interesseobjekt, men heller som en inngang til å 

utforske de sosiale relasjonene av konteksten (Campbell, 2006: 92).  

 

”The idea is to tap into people´s expertise in the conduct of their everyday lives- their ”work”, as Smith 

wants us to think of it… The conceptual framing of everyday experiences heard or read about, or 

observed, constitutes one of the distinctive feautures of an institutional ethnography” (Campbell, 2006: 

92).  
 

Dette forholdet til empiri preget således hele studien. Ved å bruke en institusjonell 

etnografisk fremgangsmåte, ble mitt blikk rettet vekk fra et mer tradisjonelt etnografisk fokus 

på de pedagogiske ledere selv og deres kultur som objekt for min analytiske interesse, mot å 

utforske hvordan de pedagogiske ledernes erfaringer  kan brukes som en inngang for å 

utforske styringsrelasjonene.  

 

 

2.7.1 Veien til forskningsspørsmål og analysestrategi  
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”(…)en stor del av analysen er bestemt på forhånd, ikke bare gjennom hva man spør om, men 

også gjennom hvordan man gjør det” (Widerberg, 2005: 59).  

 

Forskningsspørsmål skal i utgangspunktet komme først, deretter  forskningsstrategi (Blaikie, 

2010: 57). På den annen side anser jeg det som viktig å åpne ”den svarte boksen”, og 

avmystifisere denne delen av prosessen, som et bidrag til å sikre validiteten i alle ledd (Kvale 

og Brinkmann: 250-256)
11

. Min erfaring gjennom dette studiet tilsier at tanker om strategi, 

metode, teori og tema gjerne skjer samtidig. Jeg var allerede interessert i tematikken knyttet 

til  New Public Management-ledelse, velferdsstaten, utdanningssystemet og 

språkkartleggingsdebatten, samt institusjonell etnografi. Feltet for språkkartlegging i 

barnehagen fremstod for meg som både uoversiktlig, konfliktfylt og forvirrende, på bakgrunn 

av dette fikk jeg lyst til å utforske hvordan språkarbeidet og språkkartleggingen utartet seg i 

praksis, og hvordan de pedagogiske lederne forhandlet et eventuelt krysspress i hverdagen. 

Institusjonell etnografi er velegnet for å utforske om det eksisterer en eventuell diskrepans 

mellom hvordan virksomheten fremstår i tekst og hvordan den kommer til uttrykk i praksis 

(Widerberg; 2015: 18).Ved å ta pedagogisk leders ståsted og fokusere på å synliggjøre  det 

arbeidet
12

 de gjør i barnehagehverdagen, og samtidig knytte disse erfaringene opp mot 

hvordan tekster inngår i deres arbeid med språk, så jeg en mulighet for å utforske hvordan 

styringsrelasjonene ser ut i Oslo kommunes institusjonelle ordninger for språkkartlegging i 

barnehagen.  

 

Slik Widerberg påpeker i overnevnte sitat var mye av analysestrategien bestemt på forhånd, 

denne strategien preget hvordan jeg utarbeidet forskningsspørsmålene, rekrutterte 

informanter, utformet intervjuguide, intervjuet, transkriberte, kodet, analyserte og 

konkluderte. Analysestrategien jeg valgte bygger på ”forskningssekvensen” DeVault og 

McCoy presenterer i Institutional Ethnography: Using Interviews to Investigate Ruling 

Relations (2006). Sekvensen er som følger: 

 

 

  

 

(a) identify an experience, 

                                                        
11 Validitet, reliabilitet og generaliserbarhet vil bli kommentert underveis i forskjellige deler av oppgaven. 
12 Institusjonell etnografi operer med en bred definisjon av arbeid, som går utover vanlig lønnsarbeid. 
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(b) identify some of the institutional processes that are shaping that experience, and 

(c) investigate those processes in order to describe analytically how they operate as grounds of the 

experience (DeVault & McCoy, 2006: 20). 

 

Disse tre stegene var nyttige for å rette mitt blikk i alle ledd av forskningsprosessen mot de 

institusjonelle prosessene og relasjonene. Det vil si at jeg hadde som eksplisitt mål å 

produsere gjøre-data
13

 (Rua, 2012: 25 i Andresen, 2015: 15) basert på de pedagogiske 

ledernes erfaringer, med hensikt om å  utforske institusjonelle prosesser som formet deres 

faktiske handlingsrom i arbeidshverdagen. Jeg hadde disse tre punktene i tankene ikke bare 

da jeg skrev selve ”analysekapitlene”, men både da jeg utformet forskningsspørsmålene, 

informasjonsbrevet, intervjuguide, under intervjuene,  lagde koder, karttegning, gjorde 

observasjon og skrev i arbeidsjournalen. Analysearbeidet var på denne måten en integrert og 

strategisk del av arbeidet med prosjektet fra start til slutt. 

 

Valget av å gjøre en institusjonell etnografi og benytte overnevnte analysestrategi, rettet 

blikket mitt først mot hva de pedagogiske lederne faktisk gjør i sitt hverdagslige arbeid med 

språk og hva deres erfaringer er med språkkartlegging i barnehagen. Derav det eksplorerende 

hovedspørsmålet ”Hvordan forholder pedagogiske ledere seg til Oslo kommunes 

språkkartleggingskrav i sitt hverdagslige arbeid – og hva kan dette si om Oslo kommunes 

språkkartlegging som institusjonell ordning?” 

 

For å besvare dette spørsmålet delte jeg det videre inn i fire delspørsmål, som hvert behandles 

kapittelvis i denne oppgaven. 

 

I arbeidet med forprosjektet – startpunktet for utforskingen pedagogiske leders ståsted, fant 

jeg tidlig ut at det var store mengder styringstekster fra stat og Oslo kommune, utarbeidet 

med tanke på hvordan pedagogisk leder skulle arbeide med språk i barnehagen. Disse 

tekstene virket i flere tilfeller motstridende, spesielt Rammeplanen som fremhevet individuell 

tilpasning, mens Prosjekt Oslobarnehagens tekster la vekt på standardisert likebehandling av 

enkelttilfeller. Det ble derfor viktig å legge stor vekt på tekst i dette studiet, ettersom 

administrativt arbeid som utfylling av skjemaer og rapporter virket til å være en stor del av 

jobben som pedagogisk leder, en tendens som underbygges av forskning på barnehagefeltet 

(Jordfald, Nicolaisen og Seip, 2012; Bråten, Haakestad, Jensen og Svalund, 2015).  
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Derav det første delspørsmål: Hvilke tekster inngår i de pedagogiske ledernes 

språkkartleggingsarbeid? Hvilke relasjoner foreligger mellom tekstene, til aktører og til 

institusjoner? 

  

Arbeidet med å finne disse tekstene og relasjonene ble ikke avsluttet etter forprosjektet, men 

var en kontinuerlig del av forskningsprosessen. Selv om det kan innvendes at DeVault og 

McCoy beskriver denne tekstidentifiseringsdelen som andre og tredje steg av ”sekvensen” 

(2006: 20), vil jeg argumentere for at sekvensen (a), (b) og (c) heller må ses som en type 

hermeneutisk sirkel, der forskeren beveger seg frem og tilbake mellom erfaring, 

institusjonelle prosesser og relasjoner mellom prosess og erfaring.  

Allikevel var arbeidet under forprosjektet med å få et innblikk i tekstene, først og fremst 

forberedelse for å kunne intervjue de pedagogiske lederne om et felt, som i utgangspunktet 

var relativt fremmed for meg
14

. Arbeidet med tekstene under forprosjektet satte allikevel i 

gang min tankeprosess, og de fysiske tekstene ble et viktig element i møtet mellom de 

pedagogiske lederne og meg (mer om dette under 2.12. Intervju).  

 

The task of the researcher should be to follow a document in use: How is a document enrolled in 

routine activity, what is it´s function and how does it differ in different contexts, or what is it´s role in 

constituting a phenomenon? (Smith, 2005: 102-103)   

 

Som tidligere nevnt var det et viktig utgangspunkt for denne studien å fokusere på hva de 

pedagogiske lederne faktisk gjør og hvordan de bruker tekstene i arbeidshverdagen, for å få 

svar på hvordan de forholder seg til språkkartlegging i praksis. Derav andre underspørsmål: 

Hvordan gjør de pedagogiske lederne språkkartlegging i praksis og hvilken rolle spiller de 

tekster, institusjoner og aktører som inngår i språkkartleggingsarbeidet?  

For å besvare dette spørsmålet fokuserte jeg på å produsere gjøredata (Andresen 2015; Rua 

2009) under både intervjuer og deltakende observasjon. Gjøredata vil si å samle inn 

erfaringer (første del av DeVault og McCoys sekvens) om hva de pedagogiske lederne gjør 

når de følger opp språk og språkkartlegger. For og så kunne knytte dette opp mot tekster og 

institusjonelle prosesser. Siktemålet med innsamlingen av gjøredata var blant annet for å 

kunne lage institusjonelle kart (maps)  over språkkartleggingsprosessen fra pedagogisk leders 

ståsted og resulterte i kapittel 4. Språkkartleggingsprosessen. Disse kartene er egnet for å 

synliggjøre institusjonelle prosesser og koblinger, og en eventuell diskrepans mellom tekst og 

faktisk handlingsrom i barnehagens språkkartleggingsarbeid. 
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Under forprosjektet ble jeg gjort bevisst, av både personer i fagmiljøet og tekstene jeg leste, 

om at det eksisterer ulike logikker i de forskjellige styringstekstene. På bakgrunn av denne 

antagelsen utarbeidet jeg det neste underspørsmålet: 

 

3) Opplever de pedagogiske lederne krysspress fra ulike aktører? Hvis det er tilfellet: 

hvordan forhandler de pedagogiske lederne motstridende krav i barnehagehverdagen?  

 

Dette spørsmålet bygger på det forrige spørsmålet.  Hvordan de pedagogiske lederne gjør 

språkkartlegging og deres begrunnelser for praksisen, kunne igjen kobles opp mot 

institusjonelle prosesser.  

 

De pedagogiske ledernes gjengivelser av erfaringer med språkkartlegging fra intervjuene og 

feltarbeidet ble brukt som inngang for å først undersøke om det eksisterer et krysspress 

mellom ulike aktører, og deretter hvordan de eventuelt forhandler dette i hverdagen. Disse 

motsetningene fremkom raskt under både intervjuene når vi snakket om de ulike tekstene, og 

i diskusjonene mellom de andre kursdeltakerne og kurssholder under TRAS-kurset. 

Erfaringene kunne benyttes for å besvare Davies og McCoys tredje steg i analyseprosessen, 

ved å identifisere institusjonelle prosesser bestående av krysspress fra ulike aktører og tekster 

som en del av pedagogiske ledernes handlingsrom.  

Å tegne institusjonelle kart var i denne sammenheng velegnet for å synliggjøre hvordan ulike 

aktører og tekster er med på å forme handlingsrommet til de pedagogiske lederne. Ved å 

sammenlikne kartet jeg tegnet og Oslo kommunes kart over språkkartleggingsprosessen, ble 

diskrepansen mellom disse tydelige.  

Hvorfor de pedagogiske lederne gjør slik de gjør, og hvordan andre tekster og aktører enn 

Prosjekt Oslobarnehagens veiledere og TRAS påvirker hvordan språkkartlegging og 

språkkartlegging gjøres i barnehagen, forklarte hvorfor kartleggingen av alle 3- åringer ikke 

var gjennomført i praksis.  

 

 

Det siste spørsmålet ble utarbeidet for å heve analysen mot slutten, som en forlengelse av 

identifiseringen av de institusjonelle prosessene:  
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4) Hvordan kan de pedagogiske ledernes erfaringer belyse translokale styringsrelasjoner 

mellom pedagogiske ledere og Oslo kommune? Hva kan dette si om språkkartlegging i Oslo 

kommune som en institusjonell ordning?   

 

Med dette spørsmålet oppsummerer jeg de tre stegene i DeVault og McCoys analysestrategi 

(2006: 20 ), som en del av konklusjonen. Samtidig hever jeg analysen ved å plassere den 

institusjonelle ordningen for språkkartlegging i Oslo kommune innenfor en større strukturell 

sammenheng.  

 

 

 

2.8 Utvalg 

 

Enheten i denne undersøkelsen, er som tidligere nevnt: den institusjonelle ordningen for 

språkkartlegging i Oslo kommune. For å få virksomhetskunnskap om denne ordningen i 

praksis ønsket jeg i hovedsak å snakke med ekspertene i frontlinjen, de pedagogiske lederne i 

barnehagen.  

Intervjuutvalget består av syv pedagogiske ledere fra både private og kommunale barnehager 

fra Oslobydelene Gamle Oslo, Grorud og Ullern. Oslo ble valgt  på bakgrunn av at 

kommunen har en stor andel innbyggere som tilhører gruppen ”innvandrere eller norskfødte 

med innvandrerforeldre” (SSB, 2015), en relativt høy grad av segregering (Hammerstad, 

2012), har lang erfaring med språksatsning i barnehagen og var en av de første kommunene i 

Norge som fattet et politisk vedtak om språkkartlegging av alle 3-åringer i 2014 

(Utdanningsforbundet, 2015). Gamle Oslo og Grorud er bydeler der en stor del av 

populasjonen har innvandringsbakgrunn, i disse bydelene har det blitt gjort en rekke 

integreringstiltak i forbindelse med språksatsningen i Oslo kommune (blant annet ”Åpen 

barnehage” og ”Gratis kjernetid i barnehagen”). Bydel Ullern ble valgt på bakgrunn av høy 

sosioøkonomisk status blant en stor andel av populasjonen og færre integreringstiltak i 

barnehagene. Jeg valgte å rekruttere fra både privat og kommunal sektor, samt bydeler med 

stor variasjon i sosioøkonomisk status for å skape en bredde i mangfoldet blant de 

pedagogiske lederne, og for å utforske hvilke erfaringer de hadde som var ulike og hvilke de 

hadde til felles, på tross av forskjellene. 
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Intervjuet med prosjektleder hos byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning, er også et 

ekspertintervju, som ble benyttet for å fremskaffe en oversikt over det politiske landskapet og 

bakgrunnen for vedtaket om språkkartlegging av alle 3- åringer. 

 

I tillegg til intervjuene deltok jeg på et TRAS-kurs i regi av Oslo kommune, ettersom dette 

kurset har vært påkrevd av de kommunalt ansatte pedagogiske lederne (begge de privat 

ansatte pedagogiske lederne hadde også vært på et slikt kurs)
15

. På denne måten fikk jeg en 

dypere innsikt i hvordan de pedagogiske lederne møter språkkartleggingskravene fra 

kommunen og muligheten til å høre hvilke spørsmål og diskusjoner som reiste seg blant 

kursdeltakerne under selve kurset.  

 

Jeg intervjuet pedagogiske ledere fra både kommunal og ikke-kommunal sektor, fire kvinner 

og tre menn i 20-, 30-, 40- og 50- årene. Ettersom det er institusjonens styringsrelasjoner jeg 

studerer, uten mål om å gjøre en komparativ undersøkelse av et generaliserbart utvalg, er de 

pedagogiske ledernes kjennetegn av mindre betydning. 

”In this alternative to conventional forms of interviews research, investigators use informants´ accounts 

not as windows on the informants´ inner experience but in order to reveal ”the relations of ruling” that 

shape local experiences” (Smith 1996 i DeVault & McCoy, 2006: 15) 

Deres erfaringer som eksperter av deres virksomhet ble benyttet som inngang for å utforske 

tekst-medierte institusjonelle prosesser som har generaliserende effekter (DeVault & McCoy, 

2006: 18). Dette fordi de pedagogiske lederne i Oslo kommune er underlagt de samme 

tekstene og må forholde seg til de samme institusjonene og personene i sin arbeidshverdag. 

”Obviously, institutions cannot be studied and mapped out in their totality, and such is not the objective 

of institutional ethnography Rather, the aim of the institutional ethnographer is to explore particular 

corners or strands within a specific institutional complex, in ways that make visible their points of 

connection with other sites and courses of action” (DeVault & McCoy, 2006: 17) 

 

I mitt tilfelle vil dette si at jeg startet å utforske språkkartlegging i Oslo kommune fra de 

pedagogiske ledernes ”hjørne”, for å så nøste meg videre til de tekst-medierte relasjonene 

som knytter aktivitetene til pedagogiske ledere, de andre barnehageansatte, foreldre, barn, 

helsestasjonen, Oslo kommune, stat, profesjon, fagforbund og så videre (DeVault & McCoy, 

2006: 17).  

                                                        
15 Etter vedtaket om kartlegging ble fjernet, ble disse kursene avsluttet 
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2.9 Rekruttering 

 

Gjennom Oslo kommunes hjemmesider fant jeg e-post og telefonnummer til alle barnehagene 

i Oslo, i enkelte tilfeller var det også linker videre til de barnehagene som hadde egne 

hjemmesider. I utgangspunktet ønsket jeg å sende invitasjon til intervjuundersøkelse direkte 

til de pedagogiske lederne, men i mange av tilfellene var ikke deres egen mail oppgitt på 

nettsiden, så en del av invitasjonene ble sendt til barnehagens felles e-post eller styrer, som i 

flere tilfeller videreformidlet brevet til de pedagogiske lederne i barnehagen. Etter en dag fikk 

jeg det første svaret på e-post fra en person som ønsket å delta og jeg fikk avtalt det første 

møtet til uken etter. Etter en uke tok jeg kontakt igjen på telefon med de andre barnehagene, i 

de fleste tilfeller direkte til pedagogisk leder på avdelingen. Ikke alle lederne hadde lest eller 

fått mailen, enkelte hadde glemt den og mange hadde dårlig tid, noe som resulterte i at jeg i 

flere tilfeller måtte ringe de opp igjen for å gi dem litt tid til å tenke. Mange av de 

pedagogiske lederne som ikke hadde fått mailen videresendt av overordnet ønsket å forhøre 

seg med styreren sin først. 

Det kunne vært et anonymitetsproblem hvis den øvre ledelsen i barnehagen fikk beskjed om 

hvilke pedagogiske ledere som deltok i undersøkelsen, men jeg gjorde det klart at jeg kunne 

møte de pedagogiske lederne når og hvor de ville, også kvelder og helger, de trengte heller 

ikke si til lederne sine om de ble med eller ikke ettersom jeg ikke lagde noen avtaler med den 

øvre ledelsen i barnehagen om at jeg skulle rapportere tilbake. De fleste styrerne og 

enhetslederne jeg snakket med var positive til prosjektet, en gjennomgående unnskyldning fra 

de fleste pedagogiske lederne som ikke kunne delta var at de ikke hadde tid. 

Tidsunnskyldningen virket troverdig ettersom jeg la merke til at jeg i nesten alle tilfellene 

kunne høre at de flere ganger under samtalene måtte avbryte og snakke til barna samtidig 

som de snakket med meg, de hadde ikke mulighet til å gå inn på et annet rom for å ta en 

telefonsamtale. Flesteparten valgte å invitere meg til intervju inne i barnehagen i 

arbeidstiden, noe som også ga meg et inntrykk av hvordan barnehagehverdagen deres ser ut, 

alt fra store moderne basebarnehager med åpne løsninger, til små barnehager i hus med en 

følelse av at jeg var hjemme hos en familie. Den siste informanten ønsket at vi skulle ta 

intervjuet over telefon, noe jeg sa ja til. Vi ble enige om at hun skulle sende meg en SMS når 

det passet, noe som skjedde på kvelden en dag jeg satt på t-banen på vei hjem fra Blindern. 
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Da jeg kom hjem ringte jeg opp informanten, skrudde fort på diktafon og høyttaler på 

mobilen med intervjuguiden i hånden. Hun beklaget at han hadde liten tid og jeg prøvde å 

komme så fort som mulig til saken, og vi fikk snakket sammen i 40 minutter mens barnet 

hans gråt i bakgrunnen. Dette er et illustrerende bilde på et gjennomgående tema i oppgaven, 

de pedagogiske ledernes knappe tid viste seg å prege alt fra rekrutteringsprosessen, til 

utførelsen av intervjuene og til hva vi snakket om under intervjuene. Flere av de pedagogiske 

lederne jeg ringte hadde ikke tid til å møte meg og mange var midt opp i andre aktiviteter de 

måtte løsrive seg fra da jeg møtte opp til intervjuene. 

 

2.10 Kvalitativ metodetriangulering 

 

Det empiriske grunnlaget for denne studien utgjøres av data fra fem ulike metoder: 

forprosjekt, intervjuer, deltagende observasjon på TRAS-kurs, karttegning (mapping) 

(Breimo, 2015: 79)og arbeidsjournal. Trianguleringen ble gjort for å kunne gi et mest mulig 

grundig og nyansert bilde av pedagogisk leders virksomhetskunnskap og ståsted, i tillegg 

bidrar metodetriangulering til å sikre validitet (Creswell, 2007: 204). 

 

2.11 Forprosjekt 

 

I tråd med Karin Widerbergs anbefalinger valgte jeg å ha et forprosjekt som en del av 

metoden, der jeg hadde som mål å ”informere om prosjektet i så mange sammenhenger som 

mulig, og etterlyse synspunkter, ideer og tips av alle slag” (Widerberg, 2005: 38). Jeg var i 

kontakt med flere fagpersoner, fagforeninger, kommuner og barnehageansatte, for å få en 

størst mulig innsikt i barnehagesektoren, forskning på feltet, praksis og kritikken mot dette. 

Utifra denne informasjonen fikk jeg hjelp til å navigere meg i det komplekse feltet for 

barnehageforskning og barnehagepolitikk.  

 

 

 

 

2.12 Intervju 
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Intervjuguiden ble utarbeidet for å lage en ramme for samtalen, men samtidig skape stort rom 

for de pedagogiske ledernes egne innspill. Guiden var ustandardisert
16

, hvor jeg både utførte 

intervjuer med syv pedagogiske ledere og ett intervju med prosjektleder hos 

byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning. Ustandardisert intervjuguide er en vanlig 

praksis innen Institusjonell etnografi (Nilsen, 2015: 39). Intervjuguiden besto  av spørsmål  

jeg tok opp underveis, uten en bestemt rekkefølge eller tvang. På denne måten ble intervjuet 

mer som en samtale, enn et formelt intervju, som ga rom for informantens egne innspill 

underveis.  

I intervjuguiden og under intervjuene hadde jeg fokus på å stille deskriptive spørsmål og 

oppfølgingsspørsmål, for at informanten skulle få snakke mest mulig fritt og for å få mest 

mulig detaljerte beskrivelser av hvordan arbeidet til den pedagogiske lederen gjøres 

(Spradley, 1979: 46).  Jeg stilte det som kalles ”Grand tour spørsmål”, som ”hvordan følger 

du opp språkutvikling i din barnehage?”, for å få en deskriptiv og detaljrik beskrivelse av 

hvordan språkarbeidet gjøres (Spradley, 1979: 50). Hvis informanten for eksempel nevnte 

TRAS- sirkelen stilte jeg oppfølgende ”mini-tour spørsmål”, som ”hvordan fyller du ut en 

TRAS-sirkel?”, samtidig som informanten satt med en utskrift av TRAS-sirkelen i hånden 

(Spradley, 1979: 51). Formålet med dette var å produsere gjøredata om hvordan tekst-leser 

konversasjonene foregår  i relasjonene mellom pedagogisk leder og institusjonens tekster. 

I den sammenheng hadde jeg med meg tekster til intervjuene med de pedagogiske lederne. Vi 

snakket om tekstene mens vi bladde, og tekstene fungerte som en inngang til mange av 

temaene: hvilke erfaringer har de knyttet til utfyllingen av de forskjellige skjemaene, hvordan 

fortolker de begreper og beskrivelser. Hvis lederen nevnte en annen tekst var jeg opptatt av å 

følge opp dette sporet. Dette blir eksplisitt tatt opp i kapittel 3 Tekstaktørene og kapittel 4 

Språkkartleggingsprosessen.  

Jeg var opptatt av å la informanten snakke mest mulig fritt, uten avbrytelser fra meg. 

Samtidig som jeg var påpasselig med å ikke fremtre dømmende ovenfor de pedagogiske 

ledernes svar (Spradley, 1979: 46), var jeg heller ikke for bekymret for å ”påvirke” 

informanten. Intervjudata er uunngåelig et produkt av den sosiale mellom-menneskelige 

relasjonen som oppstod i møte mellom den pedagogiske lederen og meg (Gubrium & 
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Holstein, 2003: 68). Hvis jeg presenterte en fortolkning av hva som nettopp hadde blitt sagt 

under intervjuet møtte jeg motstand i de tilfellende informanten var uenig og jeg opplevde 

også selv å bli konfrontert av en av informantene jeg intervjuet, som ønsket å vite hva jeg 

selv mente om temaet vi snakket om. Dette bidro til å sikre validitet, ved at jeg kontinuerlig 

fikk bekreftet eller avkreftet mine fortolkninger hva som hadde blitt sagt. I stedet for å se på 

”data” som blir produsert som noe som blir ”forurenset” av interaksjonen med den som 

intervjuer, så jeg heller på intervjuet som en samtale der jeg sammen med de pedagogiske 

lederne kunne lære hvordan det er å se barnehageinstitusjonen fra deres ståsted (Hart & 

McKinnon, 2010: 1051) 

 

Lydfilene ble transkribert direkte i Word, mens intervjumaterialet ble kodet i Nvivo. 

Transkriberingen ble gjort ordrett, med alle gjentakelser og pauser. Jeg noterte i parentes hvis 

vi lo, hvis informanten sukket oppgitt, gestikulerte eller var ironisk, eller hvis jeg selv gjorde 

noe av dette (Kvale og Brinkmann, 2009 :189)  Jeg transkriberte på denne måten for å lettere 

huske konteksten til de forskjellige utsagnene, og huske hvordan dynamikken var mellom oss 

da utsagnene ble sagt, og for å ikke ta sitater ut av konteksten i ettertid. Dette gir også en 

følelse av hva informanten sa bestemt og hva som ble sagt under tvil, når vi spøkte og hva 

som ble sagt i alvor. Sitatene ble allikevel ”renskrevet” når de blir brukt i oppgaven for å 

tilpasses en skriftlig form. Jeg valgte å transkribere bokmålsnært og ikke vektlegge 

informantens dialekt eller aksent i utskriften, ettersom dette ikke har noen funksjon for 

analysearbeidet og fungerer heller som en anonymisering av den enkelte pedagogiske 

lederen. Jeg ønsket ikke å ”gjette” hvis informanten eller jeg mumlet eller sa noe uklart og 

skrev heller ”mumler” i parentes, eller hvis det var noe viktig skrev jeg (uklart: det ordet jeg 

tror jeg hørte). Et positivt aspekt ved at jeg transkriberte selv og at jeg transkriberte kort tid 

etter at intervjuet ble utført var at slike problemer sjeldent oppstod, ettersom jeg som regel 

husket hva som hadde blitt nevnt i forbindelse med de forskjellige delene av samtalen.  

Jeg nærleste materialet og kodet først tekstnær, deretter kategorisk i neste runde, på denne 

måten beholder jeg essensen av hva som faktisk fremkommer i hvert enkelt intervju, som 

igjen vil bidra til å peke ut interessante aspekter i den videre analysen (Tjora, 2012: 184). 

Kategoriene ble utarbeidet på bakgrunn av analysestrategien basert på DeVault og McCoys 

tre-stegsekvens: identifisere de pedagogiske ledernes erfaringer og knyttet til ulike steg av 

språkkartleggingsprosessen og det daglige språkarbeidet opp mot relasjoner til tekster, 
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institusjoner og andre aktører, samt spesifikke prosesser som utfordret arbeidet med språk. 

Dette vil si koder som for eksempel : Oslostandard for systematisk oppfølging av barns 

språkutvikling, Foreldre og Underbemanning. 

 

 

2.13 Deltagende observasjon 

 

Høsten 2015 gjorde jeg et feltarbeid på et TRAS-kurs i regi av Oslo kommune. Dette ble 

avtalt på forhånd med prosjektleder hos byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning, og jeg 

fikk delta aktivt på kurset på lik linje med de andre kursdeltaker. Jeg gjorde felttnotater både 

før, under og etter selve kurset. Dette presenteres i  5.1.TRAS-kurs – et fysisk møte mellom 

tekstaktørene og tekstbrukerne. 

 

 

2.14 Karttegning 

Studier av organisasjoner tar ofte utgangspunkt i organisasjonens formelle organisasjonskart, 

dette kartet er ofte en representasjon av hvordan organisasjonen ønsker å fremstilles utad. 

Ved å ta utgangspunkt i pedagogisk leders ståsted kunne jeg tegne et annet bilde av hvordan 

organisasjonsstrukturen i barnehagesektoren fremstår i praksis (Breimo, 2015: 79). ”Poenget 

er å vise hvordan erfaringer fra hverdagslivet er kjedet sammen med institusjonelle forhold 

eller styringsrelasjoner” (Breimo, 2015: 81), dette skal gjøres gjennom å tegne kart av disse 

styringsrelasjonene, for å synliggjøre ”hvordan ting henger sammen” i praksis (Breimo, 2015: 

93). Det analytiske målet ved bruk av kartlegging er å plassere teksten tilbake til handlingene 

som i utgangspunktet førte til tekstens produksjon, hvordan den blir delt, fortolket i tekst-

leser- konversasjoner, hvordan den blir brukt og hva som gjøres med den i de settingene hvor 

den blir aktivert (Turner, 2006:140). Tekst er i denne sammenhengen en samlebetegnelse for 

”material forms of words, images, and sounds that we can see, hear and touch” (Turner, 

2006: 139).  

I dette studiet valgte jeg å ta utgangspunkt i styringstekster som ”Rammeplanen”, 

Oslostandard for systematisk oppfølging av barns språkutvikling”, ”Oslostandard for godt 

språkmiljø i barnehager”, ”Oslostandard for samarbeid og sammenheng overgang mellom 
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barnehage og skole” og ”TRAS-håndboka”. De fire første hadde jeg med på de fire første 

intervjuene og en av informantene valgte også selv å ta med relevante tekster til vårt intervju, 

noe som viste seg å være utslagsgivende for intervjuet
17

. Tekstene ble brukt aktivt for å sette i 

gang samtaler om teksten, de fysiske utskriftene ga også mulighet for at både de pedagogiske 

lederne og jeg kunne vise til konkrete eksempler i samtalene om fortolkning av tekstene. Det 

var i tillegg fint å ha noe annet å aktivt gjøre ved siden av å bare sitte og prate, når vi satt 

sammen med tekstene ga det en følelse av at vi samarbeidet og at jeg var en ”deltakar” i 

motsetning til en  ”tilskodar” (Skjervheim, 1957). 

 

2.15 Arbeidsjournal 

 

Jeg førte en arbeidsjournal underveis, der jeg registrerte mine daglige innsikter og 

refleksjoner over erfaringer  i løpet av forskningsprosessen. På denne måten fikk jeg en 

ramme for notattaking vedrørende forståelse og refleksjon over prosesser og endringer som 

skjedde i kunnskapsproduksjonen gjennom de forskjellige intervjuene (Brinkmann og Kvale, 

2009: 128). Samtidig fulgte jeg Everett og Furseths oppfordring om å ha et spesielt fokus på å 

skrive refleksjonsnotater om begrunnelser for valg, forutsetninger for forskningen, etiske 

spørsmål, utvalget og dataens reliabilitet og validitet (Everett og Furseth 2012: 139). 

Refleksjonene fra journalen har  lagt grunnlaget for skrivingen av denne oppgaven, samt vært 

nyttig for å sette i gang skriveprosessen, ettersom arbeidsjournalens form tilbød en lav terskel 

for å skrive fritt.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

17
 Ettersom de pedagogiske lederne i Oslobarnehagenbarnehagen bare noen dager i forkant hadde mottatt en ny 

versjon av ”Oslostandard for systematisk oppfølging av barns språkutvikling”. 
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2.16 Data 

 

Datagrunnlaget for denne studien var etter datainnsamling: transkriberte intervjuer, 

institusjonelle kart, feltnotater, tekster og  notater fra arbeidsjournal.  

 

 

2.17 Etikk 

Kvale og Brinkmann poengterer at en av de viktigste delene av et kvalitativt forskningsarbeid 

er å ta etiske hensyn i alle ledd av forskningsprosessen, ikke bare i forbindelse med selve 

intervjuet. De nevner syv forskningsstadier der etiske problemstillinger oppstår, som de ber 

forskere ta høyde for (Brinkmann og Kvale, 2009: 80-81). Jeg benyttet disse stadiene for å 

sikre at jeg tok etiske hensyn i min studie, samt at jeg rapporterte inn prosjektet til Norsk 

Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) og fulgte Den nasjonale forskningsetiske komite 

for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) sine retningslinjer. 

Det første aspektet de nevner er tematisering, at intervjuundersøkelsen ikke bare skal ha en 

vitenskapelig verdi, men også med hensyn til å forbedre den menneskelige situasjonen som 

utforskes (Brinkmann og Kvale, 2009: 80). Gjennom bruk av en Institusjonell etnografisk 

metodologi reduserte jeg de forskningsetiske utfordringene, ved at forskningen gjøres for og 

ikke om subjektene, jeg observerte ikke de pedagogiske lederne, men med dem og for dem 

(Widerberg, 2015). Siktemålet med undersøkelsen var å belyse 

språkkartleggingsinstitusjonen fra de pedagogiske ledernes ståsted, som har vært en 

undertrykt stemme, både under og etter de politiske endringene i barnehagesektoren. 

I planleggingsfasen, beskriver Kvale og Brinkmann viktigheten av innhentingen av 

intervjupersonens samtykke, å sikre konfidensialitet og vurdere hvilke mulige konsekvenser 

studien kan ha for intervjupersonen (Kvale og Brinkmann, 2009: 81). Jeg sørget for at 

intervjupersonene visste hva studiet innebar og de fikk muligheten til å trekke seg både før, 

under intervjuet og etter intervjuet.  I tillegg dokumenterte jeg samtykke og forklaring av 

studiet muntlig på lydopptak.  
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Kvale og Brinkmann legger også vekt på at det er viktig at forskeren tar hensyn til 

intervjusituasjonens konsekvenser for intervjupersonen. Formålet med intervjuet er at den 

pedagogiske lederen skal få fortelle om sin egen opplevelse av sin profesjonsutøvelse i møte 

med språkkartlegging i Oslo kommune som institusjon, og jeg var ikke interessert i å grave 

etter informasjon av sensitiv art som omhandlet intervjupersonen personlig. Jeg studerte ikke 

individet, men snakker med de pedagogiske lederne som representanter for og 

kunnskapsbærere av virksomhetskunnskap om institusjonen som jeg ønsket å studere.  

Jeg anonymiserte mens jeg transkriberte og valgte tilfeldige navn fra SSBs topp 10 liste over 

populære navn fra rundt året de pedagogiske lederne ble født, på bakgrunn av kjønn (SSB, 

2016ab). Da det ble nevnt andres navn valgte jeg tilfeldige navn som var populære i samme 

tidspunkt som navnet som ble nevnt. Når e-postadresser ble nevnt under intervjuet kalte jeg 

de for e-postadresse@e-postadresse.no. Alderen til informantene ble avrundet til tiår, i tillegg 

fant jeg på tilfeldige navn på steder og barnehager. Anonymiseringen av disse kjennetegnene 

var uproblematisk ettersom dette ikke hadde verdi for den senere analysen. Det at jeg har 

valgt å rekruttere informanter fra Oslo kommune gjør også anonymitetsarbeidet lettere i 

motsetning til et tettsted hvor ”alle kjenner alle” og barnehagene og de pedagogiske lederne 

er få.  

I arbeidet med analysen ville jeg belyse de pedagogiske ledernes egen virksomhetskunnskap 

gjennom et sosiologisk blikk på barnehagesektoren, jeg forsket ikke på dem, men ba om 

deres hjelp for å forstå sektoren og deres egen opplevelse som profesjonsutøver. Meningen er 

at informantene skal kunne kjenne seg igjen i egne uttalelser og tolkninger, få en bekreftelse 

på verdien av deres egen virksomhetskunnskap og samtidig få en innsikt i de større 

institusjonelle sammenhengene de er en del av. 

 

mailto:e-postadresse@e-postadresse.no
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3 Tekstaktørene – retningslinjer, lover og 

regler 
 

Nå har jeg laget et teoretisk rammeverk for den eksisterende forskningen vedrørende 

profesjoner, profesjonell skjønnsutøvelse og mer spesifikt barnehagelærere som 

profesjonsutøvere, og presentert metode og fremgangsmåte. I denne delen besvarer jeg det 

første delspørsmålet:  Hvilke tekster inngår i de pedagogiske ledernes 

språkkartleggingsarbeid? Hvilke relasjoner foreligger mellom tekstene, til aktører og til 

institusjoner? 

Tekstene er med på å forme de pedagogiske ledernes handlingsrom i barnehagehverdagen. 

Enkelte tekster som TRAS-materiellet og Oslostandardene valgte jeg å allerede ta 

utgangspunkt i forkant av intervjuene, mens andre tekster ble relevante da de ble presentert 

av de pedagogiske lederne underveis i samtalene. Flere av tekstene er av høyere orden 

(higher order texts) (Smith, 2006: 79), det vil si overordnede tekster, som har en mer 

indirekte relasjon til de pedagogiske ledernes erfaringer, ettersom de i hovedsak fungerer som 

sjefstekster (boss texts) (Griffith & Smith, 2014: 12) (for eksempel FN, Barnehageloven, 

Rammeplan, Politiske vedtak), som koordinerer utformingen og bruken av tekster av lavere 

orden (subordinate texts) (Smith, 2006: 85) (for eksempel Oslostandard, skjemaer, årsplan, 

TRAS) innenfor et intertekstuelt hierarki (intertextual hierarchy) (Smith, 2006: 79). Et slikt 

teksthierarki tegner jeg for å illustrere hvordan de pedagogiske ledernes hverdagslige 

erfaringer med språkoppfølging og kartlegging har en trans-lokal relasjon til både 

internasjonale, nasjonale og kommunale styringstekster, som igjen er med på å koordinerer 

pedagogene lokale handlingsrom.  

 

Utvalget av tekster er for det første et resultat av: arbeidet med forprosjekter, der faglitteratur, 

NOUer, mediaoppslag og fagpersoner hjalp meg å først finne tekstene TRAS, tekstene 

tilknyttet Prosjekt Oslobarnehagen og Rammeplanen. I intervjufasen informerte de 

pedagogiske lederne meg om flere tekster de forholdt seg til, som for eksempel Anita– som 

viste meg den nyeste versjonen av Oslostandarden for systematisk oppfølging av barns 

språkutvikling, samt tekster som ble nevnt under TRAS- kurset. Dette ledet meg igjen videre 

i utforskningen av teksthierarkiet. Videre ble jeg informert gjennom media og personer på 

forskningsfeltet om de hyppige politiske endringene i sektoren.  Nøstingen av tekster har vært 
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en kontinuerlig prosess fra start til slutt.  De gjentatte endringene på feltet har gjort det 

utfordrende å henge med i svingene, på den annen side ga dette meg en følelse av hvorfor 

flere av de pedagogiske lederne ikke virket til å bry seg i så stor grad om tekstene tilknyttet 

Prosjekt Oslobarnehagen, som jeg i utgangspunktet hadde trodd de skulle gjøre. Selv om jeg 

kun har vært ”inni” feltet for språkkartlegging i ett år, har jeg rukket å få med meg tre 

forskjellige versjoner av Prosjekt Oslobarnehagens veileder ”Oslostandard for systematisk 

oppfølging av barns språkutvikling”, til tross for at vedtaket om språkkartlegging av alle 3- 

åringer varte mesteparten av året 2015. Jeg har valgt å trekke frem de tekstene og dét 

teksthierarkiet som var gjeldende for de pedagogiske lederne ved tidspunktet for 

datainnsamlingen, høsten 2015. I tillegg har jeg valgt å vektlegge de kommunalt ansatte 

pedagogiske ledernes ståsted, ettersom det er deres handlingsrom som fra tekstaktørenes 

perspektiv i størst grad blir preget av Oslo kommunes vedtak. Overraskende nok fremkom 

det av intervjuene at de pedagogiske lederne i både kommunal og ikke- kommunal sektor 

hadde en tilnærmet lik praksis og tilnærming når det kom til språkkartlegging av barn. På 

bakgrunn av dette kan det tenkes at relasjonen til barnehageprofesjonen og 

Utdanningsforbundet, virker til å være sterkere, enn tilhørighet i relasjon til eierskapsform. 

Dette temaet kommer jeg nærmere inn på i  kapittel 5. Profesjon/ etikk og tid/ ressurser – Det 

stille opprøret. 

 

 

Teksthierarkiet vil bli presentert fra øverste til nederste grad og hvilken relasjon tekstene har 

til hverandre kommenteres fortløpende. Tekstene er inndelt i fire nivåer internasjonale, 

nasjonale, kommunale (Oslo kommune) og lokale på barnehagenivå. I tillegg kommer TRAS 

som en sidekategori av teksthierarkiet sammen med Oslo kommunes etiske retningslinjer. 

Disse relasjonene vil igjen bli plassert inn i det intertekstuelle hierarkiet, og er illustrert i 

Modell 1. Tekstlandskapet. Analysen tar utgangspunkt i Smiths institusjonelle etnografiske 

teori om tekst-medierte styringsrelasjoner, og blir en videreføring av de teoretiske 

perspektivene presentert i  2.6. Institusjonell etnografi – en inngang for å utforske tekst-

medierte styringsrelasjoner 

 

I første del skal jeg redegjøre for pedagogisk leders ståsted og samfunnsmandat fra 

tekstaktørenes perspektiv. Deretter presenteres de forskjellige tekstaktørene ut fra hvilket 

nivå og hvilken relasjon de har til hverandre med utgangspunkt i en institusjonell etnografisk 

tilnærming til tekst. 
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3.1 Tekstbrukerne – Pedagogiske ledere, en målgruppe 

for tekstaktørene 

 

 

 

Pedagogiske ledere har sitt samfunnsmandat fra Barnehageloven, FNs barnekonvensjon og 

ILO konvensjon nr.169 om urbefolkninger gir igjen en forpliktende ramme for utformingen 

av Barnehageloven (Rammeplanen, 2011: 4). I denne oppgaven har jeg avgrenset meg til å 

snakke om pedagogiske ledere med barnehagelærerutdannelsen, ettersom 

barnehagelærerprofesjonen er direkte knyttet til stillingen pedagogisk leder i 

Barnehageloven. Rammeplanen definerer Pedagogisk leders ansvarsområde slik:  

 
Pedagogisk leder har ansvar for planlegging, dokumentasjon og vurdering av arbeidet i barnegruppa 

han/hun har ansvar for. Styrer og pedagogisk leder har ansvar for at barnehagens mål og rammer er 

klarlagt for personalet, at det utvikles en felles forståelse for at målene blant medarbeiderne og for at 

foreldrene får god og tilstrekkelig informasjon om barnehagens virksomhet. Det bør legges til rette for 

bredest mulig medvirkning fra barn, foreldre, barnehagens personale og eiere i planlegging, 

dokumentasjon og vurdering av barnehagens pedagogiske virksomhet (Rammeplanen, 2011: 53). 

 

 

Denne definisjonen viser til pedagogisk leders vidt favnende ansvarsområdet, og hvordan de 

er situert i skjæringspunktet mellom eier, styrer, barna, foreldrene og øvrig personale. Deler 

av formuleringene i ansvarsbeskrivelsen er vage som ”utvikle felles forståelse”, ”god og 

tilstrekkelig informasjon” og ”bredest mulig medvirkning”. Dette henger sannsynligvis 

sammen med det som står helt  i starten før ”Del 1”: 

 

 
Rammeplanen skal tilpasses varierte driftsformer og lokale forhold og rammebetingelser. Det er 

ønskelig at kommunen og de private eierne samarbeider om retningslinjene for lokal tilpasning 

(Rammeplanen, 2011: 5) 

 

 

Rammeplanen er formulert generelt og åpent for at den skal være rettledende for både 

kommunale og ikke-kommunale barnehager, med ulike pedagogisk-teoretisk opplegg. At 

Rammeplanen har slike åpne formuleringer, kan være en kime til usikkerhet for hvordan de 

pedagogiske lederne skal utføre jobben, men gir samtidig lederne autonomi til å fortolke og 
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tilpasse den hverdagslige praksisen i barnehagen utifra eget profesjonelt skjønn (Lipsky, 

1997: 389). 

 

Pedagogiske ledere ansatt i ikke-kommunale barnehager i Oslo kommune er pålagt å rette seg 

etter Barnehageloven og Rammeplanen. Når det kommer til de spesifikke retningslinjene til 

Oslo kommune gjelder disse påleggene først og fremst de kommunale barnehagene. Dette 

gjelder spesielt Oslo kommunes egne etiske retningslingslinjer, men de ikke-kommunale 

barnehagene blir sterkt oppfordret til å følge Prosjekt Oslobarnehagens standarder (Oslo 

kommune, 2013: 3) (Oslo kommune, 2015: 4). 

Metodefriheten til de pedagogiske lederne kan sies å være under press (Østrem, 2015). 

Målstyringen fra Oslo kommune innskrenker de pedagogiske ledernes handlingsrom og 

mulighet for å bruke eget skjønn i avgjørelser knyttet til oppfølgingen av barns 

språkutvikling. Problematikken knyttet til metodefrihet vil bli drøftet nærmere under 5. 4. 1. 

Metodefrihet under press. 
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3.2 Tekstaktørene– avsenderne av tekst-mediert-styring  

 

 

3.2.1 Internasjonale tekster 

 

FNs konvensjon om barns rettigheter  

(heretter Barnekonvensjonen) 

 
Barnekonvensjon ble utformet og vedtatt av FNs menneskerettighetskommisjon i 1989, og er 

basert på FNs erklæring om barnets rettigheter (Rammeplanen, 2011: 4) (FN, 2016). 

Norge anerkjente barnekonvensjonen i 1991 og i 2003 ble den inkorporert i norsk lov 

(Rammeplanen, 2005: 4). Barnekonvensjonene er en av FNs 

menneskerettighetskonvensjoner, og har som hovedmål å beskytte alle mennesker under 18 

år ved å ivareta barnets egne interesser, ”barnets beste”: 

 

Art.3. “1. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlig eller private 

velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets 

beste være et grunnleggende hensyn”(min utheving) (FN, 1989).  

 

 

 

”Barnets beste”, en diskurs og tekst av høyere orden 

 

Prinsippet om “barnets beste ” blir også framhevet innledningsvis i Rammeplanen og kan sies 

å være et gjenngående prinsipp i de fleste tekstene som er direkte eller indirekte tilknyttet 

pedagogisk leders daglige virke. 

 

”Barnets beste” er et gjennomgående tema, også i intervjuer (med både pedagoger og 

prosjektleder for prosjekt Oslobarnehagen) og i tekstene, begrepet ”barnets beste” blir brukt 

også for å argumentere mot kartlegging, eller legitimere kartlegging, det vil si av begge 

sidene av debatten. Pettersvold og Østrem kaller dette ”godhetsargumentet”
18

 (Pettersvold og 

Østrem, 2012). 

                                                        
18

 Østrem og Pettersvold hevder i tillegg at ”godhetsargumentet” er med på å tilsløre og dysse ned 

kritikk mot et hvert tiltak hvis aktørene selv hevder å handle i ”god tro” og med ”gode intensjoner” 

for ”barnets beste””, disse intensjonene lar seg vanskeligere kritisere enn et ønske om målstyring og 

kontroll (Pettersvold og Østrem, 2012).  
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Diskursen
19

 om ”barnets beste” kan sies å være en tekst av høyere orden som indirekte
20

 

regulerer og standardiserer tekster som Barnehageloven (2005) og lovens forskrift 

Rammeplanen (2011), Oslostandardene (årstall), som igjen  koordinerer hvordan 

organiseringen av språkarbeidet gjøres i forskjellige lokale kontekster (Smith, 2006: 79).  

 

 

3.2.2 Nasjonale tekster 

 

Lov om barnehager og Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

(Heretter Barnehageloven og Rammeplanen) 

 

Barnehageloven er vedtatt på stortingsnivå  og er retningsgivende for all barnehagedrift i 

Norge, og skal sikre at barns interesser blir ivaretatt i barnehagen.  

Barnehageloven konkretiseres i Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver (2011. Rammeplanen består av syv fagområder: 1. Kommunikasjon, språk og tekst, 

2. Kropp, bevegelse og helse, 3. Kunst, kultur og kreativitet, 4. Natur, miljø og teknikk, 5. 

Etikk, religion og filosofi, 6. Nærmiljø og samfunn og 7. Antall, rom og form. “For hvert 

fagområde er det formulert mål for arbeidet for å fremme barnas utvikling og læring og 

presisering av personalets ansvar”(Kunnskapsdepartementet, 2011: 20). ),”Målet med 

rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende 

ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. 

Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet” 

(Kunnskapsdepartementet, 2011: 2). 

 

 

 

 

 

                                                        
19 Både diskurser og tekster kan fungere som tekster av høyere orden, i tråd med Institusjonell 

etnografisk definisjon av tekst. 
20 Styringsrelasjonen mellom FNs barnekonvensjon og Barnehageloven betegner jeg som indirekte, 
ettersom norsk lov i utgangspunktet skal ha forrang. I praksis vil det allikevel nesten være umulig å få 
vedtatt en norsk lov, som strider i mot FNs menneskerettigheter. I denne studiet og i dette materialet 
referer de fleste av tekstene ofte til FNs barnekonvensjon og diskursen”Barnets beste”, ut ifra dette er det 
logisk å trekke en slutning om at FNs Barnekonvensjon og ”Barnets beste” fungerer som tekster av 
høyeste orden i dette teksthierarkiet. 
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NOU ”Vurdering av verktøy som brukes til å kartlegge barns språk i norske 

barnehager 2010/ 2011” 

 

Denne utredningen konkluderte med at TRAS ikke er egnet for å kartlegge barn med 

minoritetsspråklig bakgrunn.  

 

 

3.2.3 Oslo kommunes tekster 

 

Vedtak om språkkartlegging av alle 3-åringer 

 

Da Oslo kommunes bystyre skulle bli enige om budsjettet for 2015, var et av kravene at det 

skulle innføres obligatorisk språktesting av alle treåringer (NRK, 2014).  Dette ble det 

gjennomslag for: 

”104. Det etableres obligatorisk språkkartlegging av alle 3-åringer i forbindelse med 3- årskontroll på 

helsestasjon eller i barnehagene.” (Oslo kommune, 2014) 

   

Bakgrunnen for forslaget var å få en oversikt over språkutviklingen til barn som ikke går i 

barnehage ved bruk av språktesting, spesielt de med minoritetsspråklig bakgrunn. Resultatene 

fra språktesten skulle resultere i en vurdering av om foreldrene skulle miste økonomiske 

stønader eller ikke: 

“103. Bystyret ber regjeringen vurdere bortfall av økonomiske stønader som sanksjonsmidler i tilfeller 

der foreldre motarbeider at deres barn lærer norsk.”(Oslo kommune 2014) 

 

Det ble i den forbindelse vedtatt at det skulle brukes ett standardisert kartleggingsverktøy for 

denne testingen. Valget falt på TRAS, selv etter at NOU ”Vurdering av verktøy som brukes 

til å kartlegge barns språk i norske barnehager 2010/ 2011” fastslo at TRAS ikke er 

”tilfredsstillende i forhold til barn med minoritetsbakgrunn”
21

 (NOU, 2011: 142). 

 

                                                        
21 TRAS var derimot vurdert som et egnet kartleggingsverktøy for barn med norsk som førstespråk 

under visse forutsetninger (NOU, 2011: 142-143). 
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Utdanningsforbundet stilte seg kritisk til ”massekartleggingstiltaket” med TRAS som 

obligatorisk verktøy, mye fordi det truer metodefriheten som allerede er fastsatt i 

Rammeplanen. De refererer her til at Rammeplanen vektlegger ”individuell tilpasning av 

utstyr, organisering, læringsstoff og arbeidsmåter for å møte barnas ulike behov” 

(Rammeplan, 2011: 39). Utdanningsforbundet har i tillegg egne etiske retningslinjer –

Lærerprofesjonens etiske plattform, som har som hensikt å være rettledende og fremme det 

de kaller ”Lærerprofesjonens grunnleggende verdier”. Flere av disse verdier hevder Hennum, 

Pettersvold og Østrem er under press, og kommer i boken Profesjon og kritikk (2015) med en 

oppfordring om å følge disse: 

 

Slik vi ser det, er det å kunne ytre seg på faglig grunnlag, gjennom et tydelig og presist språk, 

avgjørende for å gi profesjonen tilstrekkelig legitimitet til å bli en motkraft mot dysfunksjonelle 

styringsmodeller, og til å stå imot press fra aktører som vil gjøre barnehagebarn til midler for sine mål, 

slik det er formulert i Lærerprofesjonens etiske plattform (Hennum, Pettersvold og Østrem, 2015: 11). 

 

Vedtaket om kartlegging av alle 3- åringer var med på å skape en ytterligere polarisering 

mellom Oslo kommune og barnehagelærerprofesjonen. Representanter for 

barnehagelærerprofesjonen, i form av både fagpersoner og fagforbund, oppfordret 

barnehagelærerne til å ruste opp til en profesjonskamp om definisjonsmakten over hva som er 

kvalitet i barnehagen. Kartleggingsvedtaket fikk i tillegg en rekke ringvirkninger for hvordan 

andre tekster skulle utformes – der Oslostandard for systematisk oppfølging av barns 

språkutvikling var den som skulle bli gjenstand for de største endringene. 

 

 

Prosjekt Oslobarnehagen   

 

Oslostandardene jeg tar for meg i denne studien er utviklet som en del av Prosjekt 

Oslobarnehagen i Byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning. Prosjektmandatet til 

Prosjekt Oslobarnehagen var å utvikle et ”helhetlig kvalitetssystem for Oslobarnehagene, 

herunder grunnlag for måltall og tilsyn (Oslo kommune, 2011: 1). Byrådet ønsket å få en 

bedre oversikt over kvaliteten i barnehagene, minske ”uønsket variasjon i tilbudet mellom 

bydeler og mellom barnehager i samme bydel ” og styrke barnehagen som læringsarena. Det 

finnes flere Oslostandardarder fra Prosjekt Oslobarnehagen, i denne oppgaven har jeg bevisst 

valgt å forfølge Oslostandard for systematisk oppfølging av barns språkutvikling ettersom det 

er denne som gir tydeligste retningslinjer for hvordan de pedagogiske lederne skal forholde 
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seg til generell oppfølging av språk, språkkartlegging og TRAS. Skjemaet informasjon om 

barnet fra Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole trekkes 

også her frem som en viktig rapportering når det kommer til språkkartlegging, ettersom 

overgangen mellom barnehage og skole ofte er et viktig stoppunkt når det kommer til måling, 

kommunisering og rapportering av barns språkutvikling mellom pedagogisk leder, kommune, 

skole, foreldre og andre aktører i institusjonen for språkkartlegging i Oslo kommune.  

 

 

 

3.3  Oslostandard for systematisk oppfølging av barns 

språkutvikling  

 

Den første Oslostandard for systematisk oppfølging av barns språkutvikling kom i 2013, den 

andre versjonen kom i august 2015, som en følge av byrådets vedtak om ”massekartlegging” 

i 2014. To av intervjuene ble gjort før de pedagogiske lederne hadde mottatt den nye 

Oslostandarden, og flere av de pedagogiske lederne jeg møtte i ettertid hadde ikke hørt om 

eller sett den nye Oslostandarden ved intervjutidspunktet .  

 

Den største forskjellen mellom de to standardene for systematisk oppfølging av barns 

språkutvikling er modellen og beskrivelsen av ”Rutiner for systematisk oppfølging av barns 

språkutvikling” (Oslo kommune, 2013: 6; 2015: 6). I dette studiet skal jeg allikevel ta for 

meg versjonen fra 2015, ettersom det var den som var gjeldende på intervjutidspunktet og at 

alle de pedagogiske lederne var klar over vedtaket fra året før om kartlegging av alle 3- 

åringer. 

 

2.3.Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole  

 

Oslo kommunes standard for samarbeid i overgangen mellom barnehagen og skole, ble 

utviklet som følge av en kartlegging foretatt i 2010 av Rambøll Management (2012). 

Rapporten viste ”variasjon i grad av samarbeid mellom barnehagene og skolene i Oslo” (Oslo 

kommune, 2013:5). Standarden inneholder blant annet et standardisert skjema der barnet, 

foresatte og barnehagen (dette ansvaret tilfaller den pedagogiske lederen på avdelingen barnet 

tilhører) skal fylle ut skjemaet Informasjon om barnet. Skjemaet sendes til skolen i forkant av 
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skolestart og fungerer som en formell kommunikasjon mellom barnehage og skole. 

Informasjon om barnet har en egen språkdel, der foresatte og pedagogisk leder sammen skal 

svare på spørsmålene ”Har barnet en adekvat norskspråklig forståelse” (Oslo kommune, 

2013: 2), ” Har barnet adekvat talespråk på norsk?” og ”Har barnet adekvat uttale / 

artikulasjon?” (Oslo kommune, 2013: 3).  

 

Brev fra byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning 

(Se Vedlegg 5. Oppfølging av Bystyrets vedtak om obligatorisk språkkartlegging av alle 3- 

åringer) 

 

11.03.2015 mottok de kommunale barnehagene et brev med tittelen ”Oppfølging av Bystyrets 

vedtak om obligatorisk språkkartlegging av alle 3- åringer” fra Byrådsavdelingen for 

kunnskap og utdanning, som oppfordret barnehagene til å begynne iverksetting av vedtaket.  

 

 

 

3.3.1 Lokale tekster på barnehagenivå 

 

Årsplan  

 

Årsplanen i hver barnehage skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg og utarbeides i 

et samarbeid mellom samarbeidsutvalget
22

 og foreldrerådet. Planen skal gi informasjon om 

hvordan barnehagelovens bestemmelser skal følges opp, vurderes og dokumenteres i den 

enkelte barnehage. Den skal gi kommunen grunnlag for tilsyn med barnehagen og fungere 

som et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst 

retning, (Rammeplanen, 2005: 55). 

 

Den lokalt utformede årsplanen fungerer som en tekst av lavere orden, som i utgangspunktet 

er  regulert av Rammeplanen, som igjen koordinerer hvilke mål som er etterstrebelsesverdige 

i hver enkelt barnehage. Men i Oslo kommune, som en del av Prosjekt Oslobarnehagen, 

settes det opp standardiserte resultatmål  i en egen mal– som utarbeides årlig av kommunene, 

                                                        
22

 ”Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt 

representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver 

av de andre gruppene.” (Barnehageloven) http://www.fubhg.no/hvem-kan-sitte-i-

samarbeidsutvalget.356722.no.html 
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for å gjelde alle de kommunale barnehagene. Det er derimot opp til hver enkelt barnehage å 

utarbeide lokale strategier for å nå Oslo kommunes målsettinger. I tillegg fungerer Årsplanen, 

som en del av dokumentasjonen hver barnehage må oppgi for å gi innsyn til driften. Som 

oftest ligger Årsplanene til hver enkelt barnehage offentlig ute på barnehagens hjemmesider.   

Om vi trekker inn Griffith og Smiths begrep om institusjonelle kretser kan vi se at hver 

enkelt barnehage må tilpasse sin Årsplan etter en sjefstekst– malen til Oslo kommune. Styrer 

må gjøre et oversettelsesarbeid for at barnehagens hverdagslige lokale aktiviteter skal passe 

inn i et språk som samsvarer med malens rammer, når hun rapporter til Oslo kommune og 

omverden hva de ansatte i barnehagen og barna gjør. 

 

3.4 Tekster på siden av det intertekstuelle hierarkiet 

 

3.4.1 Etiske retningslinjer  

 

De etiske retningslinjene omfatter alle ansatte i Oslo kommune, og skal underskrives i 

forbindelse med ansettelse. Oslo kommune uttrykker at ”formålet med disse er å sikre en god 

etisk praksis og definere felles standarder” (Oslo kommune, 2016). Det eksisterer et 

innebygget motsetningsforhold mellom retningslinjene ”vi skal utføre oppgaver og opptre på 

en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen” og “vi har 

ytringsfrihet og rett til å varsle” (Oslo kommune, 2016).  

”Vi skal utføre oppgaver og opptre på en måte som ikke skader kommunens omdømme og 

tillit i befolkningen” står dermed også i konflikt med Læringsprofesjonens etiske platform 

(2012).  Jeg går nærmere inn på hvordan denne motsetningen kommer til uttrykk i 

barnehagens hverdagslige språkpraksis under 5.7 ”Lojaliteten går feil vei” (Varsling). 

 

 

3.4.2 TRAS 

 

TRAS henviser i denne sammenheng til TRAS- håndboka og TRAS-

observasjonsskjemaene
23

.  

 

                                                        
23

 Det finnes også annet TRAS-materiell tilgjengelig som ”TRAS plakat” og boken ”Tiltak til TRAS”  
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TRAS-Observasjon av språk i daglig samspill  

(heretter ”TRAS-håndboka”) 

 

Boken er skrevet av utviklerne bak TRAS og  gir en innføring i hva TRAS er og hvordan 

gjøre TRAS observasjoner med ulike TRAS observasjonsskjema.  Boken beskriver den 

faglige forståelsesrammen som ligger bak utviklingen av TRAS og beskriver kapittelvis de 

åtte språkområdene TRAS-skjemaet tar utgangspunkt i. Disse språkområdene er inndelt i tre 

farger: Blå som representerer Samspill, kommunikasjon og oppmerksomhet, de røde er 

språkforståelse og språklig bevissthet, mens de grønn står for uttale, ordproduksjon og 

setningsproduksjon (Espenakk, Færevaag og Horn, 2011: 10). TRAS-håndboka sammen med 

kommunalt arrangerte TRAS kurs, legger tydelige føringer for hvordan de pedagogiske 

lederne skal bruke og forholde seg til TRAS skjemaet både før, etter og under selve 

kartleggingen, mer om dette i starten av neste kapittel. 

 

TRAS-observasjonsskjemaene 

Består av ”TRAS observasjonsskjema med aldersinndeling” og senere i 2011 kom ”TRAS 

observasjonsskjema uten aldersinndeling”.  

 

TRAS- observasjonsskjema med aldersinndeling 

(Se Vedlegg 3. TRAS- skjema) 

”Dette skjemaet er laget med utgangspunkt i barn som har norsk som morsmål, og 

spørsmålene begynner ved 2-3 år” (TRAS, 2011 :128). På den ene siden står det 26 spørsmål 

inndelt etter tall utifra hvilket alderstrinn spørsmålet tilsvarer og utifra farge som 

symboliserer de åtte grunnleggende språkinndelingene. Den andre siden viser en sirkel 

inndelt i deler som referer til de forskjellige tallene og fargene på den første siden. Utifra 

denne sirkelen skal pedagogen ved hjelp av å skravere rutene med forskjellige tusjfarger som 

korresponderer til barnets alder, fylle inn om barnet ”mestrer” (full skravering), ”mestrer 

delvis” (halvskravering) eller ”mestrer ikke” (ingen skravering) det spesifikke språkområdet 

spørsmålet referer til. 

 

TRAS- observasjonsskjema uten aldersinndeling 

(Se Vedlegg 4. TRAS- skjema uten aldersinndeling) 



 46 

Dette skjemaet er litt annerledes enn det første, og er laget for å i hovedsak bli brukt på barn 

med minoritetsspråklig bakgrunn
24

. Det starter med spørsmål på første side der pedagogen 

skal fylle inn informasjon om barnet og barnets foreldres morsmål, og hvilke språk som 

snakkes i hjemmet. På den andre siden er det et tilsvarende skjema som TRAS- 

observasjonsskjema med aldersinndeling, bare at aldersmarkørene langs midtlinjen er fjernet. 

Det skal ellers stilles de samme spørsmålene i forbindelse med utfylling som i skjemaet med 

aldersinndeling. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
24 Barn med minoritetsspråklig bakgrunn definieres i TRAS-håndboken som barn med et annet 

morsmål enn norsk, eller barn med cochlearimplantat (hørselshemmede med tegnspråk som 

førstespråk og norsk som andrespråk) (Espenakk, Færevaag og Horn, 2011: 127). 



 47 

4 Språkkartleggingsprosessen 
 

4.1 TRAS-kartlegging- en fortelling  

 

 

Inger forteller meg om en gutt hun kartla dagen før. Han er fem år med somaliske foreldre og 

har problemer med å uttrykke seg på norsk, snart skal han begynne skolen og ligger dårlig 

an til å nå Oslos kommunes målsetting om å ”kunne norsk før skolestart”. Han har gått i 

barnehagen en god stund, men forrige sommer tok foreldrene han med til hjemlandet i seks 

måneder, da han kom tilbake til barnehagen var han stum. Inger forteller at han hadde glemt 

så å si alt han kunne på norsk, han og barnehagepersonalet måtte begynne 

norsklæringsprosessen på nytt. Foreldrene insisterer på at gutten er god på sitt eget 

morsmål, men Inger er skeptisk, hun er vant til at de fleste foreldrene sier akkurat dette, i 

frykt for at barnet eller de selv skal få et negativt stempel. Om det er sant eller ikke har ikke 

de barnehageansatte forutsetning for å vite.  

Guttens manglende norskferdigheter har gjort henne bekymret, dagen før måtte hun gjøre en 

hastekartlegging av gutten for å finne ut om hun skulle bestille tolk og arrangere et møte med 

foreldrene.  

Egentlig skal en slik TRAS-kartlegging gjøres over tid, noe hun ikke hadde, hun ble nødt til å 

ta gutten til side, inn på et rom for å gjennomføre denne kartleggingen. Gutten hadde ikke 

lyst, han var motvillig og ønsket heller å gå ut og leke med de andre barna, dette gjorde 

arbeidet med språkkartleggingen vanskeligere. Inger måtte bruke litt tid på å sette seg inn i 

skjemaene på nytt, mens hun satt og leste la hun merke til at han begynte å leke med noen 

klosser og hun så en mulighet til å gjøre en observasjon mens de lekte. Han skjønte mye av 

det hun sa, men da hun begynte å spørre om han kunne hente ”den blå bilen”, eller da hun 

spurte om han kunne plassere den ”oppå bordet”, la hun merke til at han verken skjønte hva 

”blå” eller preposisjonen ”oppå” betydde.  

Inger brukte både TRAS-skjemaet med aldersinndeling og TRAS-skjemaet uten 

aldersinndeling for å kartlegge gutten, dette ble gjort for å også kunne sammenlikne hvor han 

er sammenliknet med der han ”burde være” i forhold til alder. Inger lette seg frem mellom 

tall og spørsmål, hvilket spørsmål som tilhører hvilken rute. Språkforståelsen og den 

språklige bevissthet til gutten viser seg å ligge på nivået til en 2-3 åring. Han er oppmerksom 

og har god uttale, men det lave ordforrådet gjorde at han skåret dårlig også på 
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kommunikasjon. I de tilfellene hvor Inger var litt usikker eller visste at det var noe han ikke 

kunne lot hun feltene være blanke, og hvis det var noe han kunne litt, men ikke helt, skraverte 

hun ruten halvveis. For de tingene hun var usikker på kontaktet hun assitstentene, satt dem 

inn i skjemaet, spurte hva de tenkte og ba dem ha disse spesifikke 

”kartleggingsmålene/spørsmålene” i bakhodet når de er med han fremover, for å se om han 

egentlig kan noe som ikke viste seg under selve kartleggingen. Hun mener selv at selve 

situasjonen med kartleggingen som ble gjort var litt konstruert og unaturlig, og skulle heller 

ønske at hun hadde hatt bedre tid til å observere ham over tid i leksituasjoner. Inger forteller 

at ”de” (kommunen) sier at alle kan TRAS-kartlegge, ikke bare pedagogene, assistene også. 

Men Inger presiserer at i så fall må de sette av tid så de pedagogene som har vært på TRAS-

kurs har tid til å lære de opp. Hun prøver allikevel å involvere alle så godt det lar seg gjøre.  

Neste steg i prosessen blir å møte foreldrene sammen med en tolk og presentere og snakke 

om resultatene av TRAS- kartleggingen. Inger må lage en bekymringsmelding, et 

standardisert skjema som fylles inn og gis til styrer. TRAS-skjemaet fungerer som et vedlegg 

til bekymringsmeldingen, sammen med en rapport som Inger skriver i etterkant av TRAS-

kartleggingen. Styrer skal sende rapport, søknadsskjema og TRAS-skjema til Fagsenteret, og 

bestiller samtidig en time til bydelens tverrfaglige råd. I det tverrfaglige rådet skal det 

diskuteres hva som er problemet og vurdere hva som eventuelt kan gjøres.  

Forrige gang fikk barnehagen en logoped til barnet, men denne gangen tror ikke Inger at de 

får det, siden gutten ikke har en talefeil, men har behov for språkstimulanse. Inger synes 

likevel at det var fint at hun fikk kartlagt ham, siden det da blir lettere å si fra til skolen han 

skal begynne på til høsten at ”her starter det en som trenger hjelp”. Hvis skolen da spør hva 

barnehagen har gjort for å hjelpe han, kan Inger vise til kartleggingen og tiltakene de nå har 

satt i gang. Dette gir Inger en trygghet om at gutten kommer til å bli fanget opp når han 

begynner på skolen og at han skal slippe å sitte flere år på skolebenken uten at læreren er 

klar over språkvanskene hans. 
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4.2 Innledning – språkkartlegging i praksis 

 

 

 

I det følgende kapittelet er siktemålet å besvare det andre delspørsmålet : Hvordan gjør de 

pedagogiske lederne språkkartlegging i praksis og hvilken rolle spiller de tekster, 

institusjoner og aktører som inngår i språkkartleggingsarbeidet?. Kapittelet videre på de 

tekst- medierte relasjonene som fremkom av kapittel 3. Tekstaktørene.   

 

Språkkartleggingsarbeidet starter ikke med selve TRAS-kartleggingen, men er en kjede av 

vurderinger, møter og aktiviteter, som involverer en rekke skjemaer, institusjoner og 

mennesker både før og etter selve utfyllingen av TRAS-skjemaet.  

Dette kapitlet skal handle om de ulike stadiene i kartleggingsprosessen (Det daglige 

språkarbeidet, bekymringen, møter med øvrige ansatte og foreldre, TRAS- kartlegging, 

rapportering og oppfølging), og synliggjøring av arbeidet de pedagogiske lederne gjør i 

forbindelse med forberedelser, tilrettelegging og oppfølging av en TRAS- kartlegging. I 

tillegg til dette identifiseres institusjonelle prosesser som er med på å forme de pedagogiske 

ledernes erfaringer, og hvordan utfylling av tekster aktiverer handlinger i andre deler av den 

institusjonelle ordningen for språkkartlegging i Oslo kommune. Disse relasjonene illustreres i 

kartet Modell 2.Språkkartleggingsprosessen. I siste del presenterer jeg Oslo kommunes figur 

for hvordan en språkkartlegging ”skal” gjennomføres, fra tekstaktørenes perspektiv. 

Kapittelet avsluttes med en diskusjon der jeg synliggjør diskrepansen mellom kartet over 

språkkartleggingsprosessen tegnet fra pedagogisk leders ståsted og Oslo kommunes figur 

Rutiner for systematisk oppfølging av barns språkutvikling. I tillegg introduserer jeg begrepet 

skjult praksis (Hennum, 2015: 90) for å beskrive konsekvensene av den uforenelige 

diskrepansen mellom Oslo kommunes kartleggingskrav og de pedagogiske ledernes faktiske 

handlingsrom. 

 

 

 

 

Ingen av de pedagogiske lederne jeg intervjuet hadde arbeidet med å kartlegge alle 3-åringer, 

selv seks måneder etter barnehagen hadde fått beskjed om vedtaket. Det var flere årsaker til 

at ”massekartleggingen” ikke var gjennomført, flesteparten hadde ikke hørt noe fra 
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barnehageledelsen om hvordan de hadde tenkt at det skulle organiseres. Hovedgrunnene til at 

de pedagogiske lederne ikke kartlegger flere barn enn de gjør, er enten at de mangler tid og 

ressurser til å gjennomføre kartleggingene, eller at de har bestemt seg for å ikke følge det opp 

på bakgrunn av profesjonsetiske hensyn (mer om dette i kapittel 5. Profesjon/ etikk og tid/ 

ressurser- det stille opprøret). På bakgrunn av dette velger de pedagogiske lederne i stedet å 

benytte egen skjønnsvurdering, og heller velge ut hvilke barn de selv tenker har behov for 

kartlegging og/eller ”ekstra språkstimulering/ språkstøtte”– det vil si at de kartlegger 

muligens ett, om ikke noen barn på avdelingen, i motsetning til alle. Dette legger føringer for 

hvordan språkkartleggingsprosessen må forstås, når vi er situert i pedagogisk leders ståsted, 

ettersom de pedagogiske lederne benytter TRAS under spesielle omstendigheter, som et 

spesialpedagogisk verktøy, og ikke for å få en oversikt over alle barna, slik jeg forstår det var 

tiltenkt fra Oslo kommunes side. 

 

I denne delen beskriver jeg hva de pedagogiske lederne gjør ved de forskjellige 

stopppunktene i en språkkartleggingsprosess, og synliggjør kompleksiteten jeg argumenterer 

for at Oslo kommunes standard usynliggjør.  

 

 

4.3 Det daglige språkarbeidet  

 

Språkarbeid lar seg vanskelig isolere fra andre aktiviteter som foregår i barnehagen, de 

pedagogiske lederne er alle enige om at de jobber med språk hele tiden. Hverdagslige 

situasjoner som å smøre på brødskiven og å kle på seg blir brukt som læringsarena for 

utvikling av språklige ferdigheter hos barna. Slik beskriver Bjørn eksempler på hvordan han 

følger opp språk med referanse til Rammeplanen: 

 

 

Det er jo syv fagområder i rammeplanen, så språk er jo viktig og har en sentral del i alle fagområdene, 

det ligger til grunn for alt… Altså alt fra smøre på mat, altså ”en kniv”, ”en tallerken”  ”Også gjør jeg 

sånn med kniven”. ”Kan jo legge pålegget oppå brødskiven” eller så ”kan vi legge tallerkenen ved 

siden av” alle sånne begreper. Vi har mange sånne situasjoner som skjer i løpet av dagen: påkledning, 

opprydding, mat. Det sosiale samspillet. Så alt er jo veldig mye rundt det. Barnehagen skal jo ikke 

drive med opplæring og det er jo litt sånn.. Det er definisjon av ord.”  

Bjørn 50-åren 
 

 

I stedet for å språkkartlegge de minste barna, velger flere av de pedagogiske lederne andre 

pedagogiske metoder for å følge opp språkutviklingen, slik Kamilla beskriver: 
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På småbarnsavdelingen er det ikke snakk om i anførselstegn å ”følge opp språk”. Men vi har noe som 

heter ”morstale”. 

Kamilla 20-årene 

 

Morstale ble også nevnt da jeg var på TRAS-kurset. Dette er en metode som blir brukt på de 

barna som av forskjellige grunner er så tidlig i norsklæringsprosessen at det ikke er 

hensiktsmessig å bruke TRAS-kartlegging for å måle hvor de er i læringsutviklingen. Kamilla 

hadde få barn i sin barnehage med minoritetsspråklig bakgrunn, men valgte en pedagogisk 

metode der hun teller antall ulike ord barnet bruker. Det gjør hun for å følge hvor nærme 

barnet er 25 ordsmerket
25

, som markerer et viktig pedagogisk teoretisk skille for barns 

språklæring. Kamilla fortalte at når barn har lært de 25 første ordene på et språk, kan den 

utvidede ordlæringen begynne, dette kaller hun språkeksplosjonen. 

 

Den hverdagslige språkstimuleringen er rettet mot alle barn, og fungerer også som en metode 

for å observere hvor gode språkferdigheter hvert enkelt barn har.  

 

 

 

 

4.4 Bekymringen 

 

” Det kan hende at du har et barn som kan veldig, veldig mange ord, men kanskje de ikke forstår. Også 

kan du bli litt lurt, at du tror at ”Å det barnet har så stort ordforråd”, også forstår de egentlig ikke hva 

de snakker om.” Anita 40-årene 

 

Bekymringen for å ikke klare å fange opp et barn som har problemer med språket fører til 

usikkerhet hos flere av de pedagogiske lederne. Selv om de fleste er trygge på sin egen 

profesjon og faglige ferdigheter, er de allikevel til tider bekymret for at det er et barn som 

ikke blir ”fanget opp”. Da kan TRAS-kartlegging være en løsning. 

 

TRAS- kartlegginger skjer svært sjeldent i barnehagene. En forutsetning for at de 

pedagogiske lederne skal vurdere å TRAS-kartlegge (”trase”) eller be om hjelp til å ”trase”, 

er at de har en bekymring for barnets språk på norsk. De fleste beskriver dette som en 

kroppsliggjort erfaring av en magefølelse.  

                                                        
25 På TRAS-kurset ble 50 ord nevnt som det sentrale skillet. 
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Ja. Det er jo barn som bare har gått her i to måneder, man trenger jo tid til å bli kjent med de barna og 

de trenger tid til å bli trygge. Barn trenger trygghet og de trenger tid for å være seg selv holdt jeg på å 

si. Så nei litt is i magen og stol på magefølelsen, så tror jeg du kommer langt med det.  Stine 20-årene 

 
Selv om de pedagogiske lederne som oftest stoler på sin egen erfaring, strekker det ikke til i 

et system der alt skal være skriftlig og rapporteres: 

 
Jeg tenker at det bør være en pedagog som har hovedansvar, jeg tror ikke du blir veldig god av å bare 

gå på det kurset. Du må jo lese boken, du må.. jeg tror også det er litt bra med erfaring…at du har sett 

mange barn, stole litt på magefølelsen sin tror jeg også at man skal gjøre, med barn så kjenner du jo 

igjen eventuelt vansker. Men du kan ikke bare si at ”Magefølelsen min..”, du må jo ha noe skriftlig 

selvfølgelig at.. 

Anita 40-årene  
 

Styringsrelasjonene i institusjonen for språkkartlegging i Oslo kommune krever at Anita skal 

gjøre et oversettelsesarbeid for at hennes praktiske erfaringer, skal kunne samsvare TRAS- 

skjemaets premisser, som en sjefstekst innenfor den institusjonelle kretsen. Det vil si at for at 

den pedagogiske lederens bekymring skal bli tatt på alvor, må erfaringene til Anita og de 

andre pedagogiske lederne reduseres til tekstaktørenes språk.  

 

 

 

4.5 Samtaler med andre ansatte og tiltak 

 

 

De fleste av de pedagogiske lederne vektlegger viktigheten av  å samarbeide og dele 

erfaringer med øvrige ansatte i barnehagen når det kommer til oppfølging av barnas 

språkutvikling.  

 

 
 

Altså.. jeg tenker at det er viktig å kanskje ta det på et avdelingsmøte, fordi alle som er sammen med 

barna kan se forskjellige ting. Det er ikke sikkert at.. jeg eier jo ikke sannheten. Altså vi er jo med barn 

på forskjellige måter og det er viktig å snakke sammen og høre hva resten av personalet også synes på 

avdelingen, eller hva de har opplevd. Og er det noen ting man er veldig usikker på så må man jo rett og 

slett teste det 

Anita 40- årene 

 

Flere av de andre pedagogene nevner også at de driver med mindre språkgrupper for de barna 

de er bekymret for. Thomas forteller videre at flere av barna som er innadvendte i store 

grupper, kan bli mer aktivt deltakende i språkaktiviteter i mindre grupper. 
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Når vi opplever at det er noen som har noen spesielle behov, språk for eksempel så starter jo gjerne det 

med at vi har avdelingsmøter rundt omkring på den aktuelle avdelingen.. snakker om hvilke tiltak vi 

kan gjøre der også kan vi liksom tilrettelegge litt det vi gjør. Starte med alle mulige sånne 

språkrelaterte øvelser, kanskje i mindre grupper og sånn med de barna det gjeldet, at man synger sanger 

med bevegelser og spiller spill med bilder og gjør liksom konkrete oppgaver i litt sånn roligere 

settinger med færre barn da.  

Thomas 30-årene 

 

Dette henger sammen med organiseringsform, hvordan det fysiske og strukturelle 

betingelsene for handlingsrommet, kan gjøre språkarbeidet mer utfordrende for de 

pedagogiske lederne (Mer om dette i kapittel 6. om ”Det store bildet”) 

Thomas forteller videre at han tar kontakt med daglig leder (styrer) i de tilfellene han 

opplever at språkgruppene ikke hjelper barnet: 

 

Det er liksom forskjellig type aktiviteter i mindre grupper er ofte det første vi gjør. Og så hvis det.. hvis 

vi ikke synes at det fungerer sånn som vi håper så går jo jeg til daglig leder (styrer) gjerne, snakker om 

det også kanskje hun gjør en observasjon, kommer opp på avdelingen og er sammen med oss et par 

timer for og se også snakker vi om hva vi skal gjøre. Også vurderer vi da om vi kontakter foreldre eller 

hva vi gjør videre. 

Thomas 30-årene 

 

 

4.6 Samtaler med barnets foreldre 

 

 

For å gjøre en TRAS-kartlegging må de pedagogiske lederne innhente samtykke fra 

foreldrene, dette gjøres ved at foreldrene fyller ut et samtykkeskjema som finnes i 

Oslostandard for systematisk oppfølging av barns språkutvikling. Pedagogene kan selv velge 

å overtale eller ikke overtale foreldrene til å samtykke til kartlegging av deres barn, her 

kommer pedagogenes skjønnsutøvelse inn, de sier selv at de har stor påvirkningskraft i denne 

delen av avgjørelsen om barnet skal kartlegges eller ikke.   

 

I enkelte tilfeller slik som i  TRAS-kartlegging – en fortelling, må de pedagogisk lederne 

bestille tolk i forkant av møtet med foreldrene, bestille rom og sette av tid. Foreldrene 

reagerer forskjellig på de pedagogiske ledernes forslag om kartlegging og ekstra språkstøtte. 

Som regel har foreldrene lagt merke til det selv, kanskje de til og med er de som tar opp 

temaet først, mens andre blir skeptiske: 
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Det er litt forskjellig, folk er jo forskjellig og vi ser jo og at noen foreldre steiler jo veldig hvis du 

begynner å snakke om at ”kanskje vi må dra inn noen andre her”. 

Bjørn 50- årene 

 

Bjørn forteller at foreldrene kan være ambivalente i forbindelse med kartlegging av deres 

barn, i frykt for at barnet skal få ”et stempel”, hva informasjonen videre skal brukes til. Stine 

forteller at hun av den grunn er redd for å uroe foreldrene unødig og kan ofte avvente 

situasjonen og vente litt for å ”gi barnet en sjanse”.  

Det kan også være en vanskelig avveining hvis foreldrene ikke ønsker at barnet skal bli 

kartlagt, eller ikke ønsker å sende inn skjemaet informasjon om barnet, som skal videre til 

skolen, men at den pedagogiske lederen selv ser behovet: 

 

J: Ja, skjer det (at foreldrene ikke ønsker å gi samtykke)? 

A: Jeg har hørt om at det har skjedd. Jeg har ikke opplevd det med de jeg har hatt samtale med, men jeg 

vet at det har skjedd. Det er jo også et sånt dilemma da: kanskje kan det faktisk være et barn som 

faktisk trenger at skolen vet noe om det, da må man ta en avgjørelse om det er omsorgssvikt… Så kan 

det hende at det kan bli en barnevernssak. Så da må man se på hvor alvorlig det er og ta en avgjørelse 

på det. 

Anita 40- årene  

 

Morten forteller at han løser denne utfordringen ved å kartlegge anonymt: 

 

J: Ja. Skal vi se.. hvor ofte bruker dere TRAS? 

M: Det er ikke ofte, det er den lille bøygen som er der er at du kan kartlegge anonymt. Men for å kunne 

bruke kartleggingen til noe så må du ha samtykke fra foreldre.Og da blir det litt en sånn 

prioriteringssak, for da har du.. da er gjerne ikke språk det eneste som i anførselstegn ”skurrer”. Så da 

kan man.. om du har en pågående barnevernssak da for eksempel.. 

 Så kan man jo velge: skal du velge å bevare det lille av samarbeidsvilje hos foreldre? eller skal du 

kludre det til med enda mer samtykkeskjemaer? 

J: Ja. Så det er mange foreldre som ikke ønsker det? 

M: Ja, også er det at man skal sitte som pedagog da og forklare på en sånn måte at det blir ufarlig, vi 

vet jo at det er helt ufarlig, at det bare er et verktøy. 

J: Ja. 

M: Men som foreldre, som ikke nødvendigvis er helt på lag i utgangspunktet så kan det bli vanskelig å 

kjøpe det forslaget og dermed samtykke til kartlegging. 

J: Ja. De er kritiske til hva det skal bli brukt til eller? 

M: Eller de kan være kritiske til forslag fra barnehagen i utgangspunktet. 

 



 55 

Han forteller at han da kan ta resultatene videre og diskutere dette med PPT i det som kalles 

drøftingsmøte i bydelen.  

 

4.7 Samarbeid med andre aktører (PPT, Helsestasjonen, 

Fastlege) 

 

Ikke alle pedagogiske lederne velger å gjøre TRAS-kartleggingen selv, i enkelte tilfeller 

velger barnehagen å få noen fra PPT til å komme innom og gjøre en kartlegging. 

Enkelte foreldre velger også å gå gjennom fastlegen for å få henvist barnet sitt til 

språkkartlegging, Anita forteller at dette kan få prosessen til å gå fortere, da de pedagogiske 

lederne ikke trenger å gå flere runder med samtykkeskjemaer og søknadsprosesser til 

kommunen. Fagsenteret under PPT kan også bistå med ressurser om det er barn som sliter 

med språkvansker utover det pedagogene kan håndtere på egen hånd i barnehagen. 

 

 

4.8 Utfylling av TRAS-skjema 

 

Flere av de pedagogiske lederne sier at de tar flere barn til side og gjør språkaktiviteter når de 

språkkartlegger, for at barna ikke skal skjønne hvilket barn som egentlig blir kartlagt. Enkelte 

av barnehagelærerne sier at de pugger TRAS-spørsmålene og kartlegger barnet uten skjema, 

for å så trekke seg tilbake for å fylle ut skjemaet når barna ikke ser slik Morten beskriver: 

 

Det vil være og altså man ikke sitte med en unge og ett skjema også fylle ut, for det vil oppfattes som 

veldig mistenkelig for barnet ”Hva er det du gjør nå? Vi pleier jo å lese bøker eller tegne?” eller et eller 

annet sånt noe. Men at man må sette seg så godt inn i skjemaet at man kan greie og gjøre det uten 

skjema også får man heller finne det ut.. gå og fylle de tut etterpå eller.. At du får det unna barnet da. 

Morten 30-årene 

 

Andre gjør slik som Inger (Fortellingen om en TRAS- kartlegging) og tar barnet til side på et 

rom og tester eller at noen fra Fagsenteret eller PPT kommer og henter barnet og tester de på 

et kontor. Alle de pedagogiske lederne som har gjort TRAS-kartlegginger forteller at de fyller 

ut skjemaet med forskjellige farger og utifra alder på, den måten kursleder forklarte at man 

skulle gjøre under TRAS-kurset . 
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4.9 Rapportering, sende skjemaer  

 

En kopi av resultatene fra TRAS-kartleggingen sendes til relevant faginstans og det skal 

utarbeides en oppfølgingsplan utifra et skjema som følger med Oslostandard for systematisk 

oppfølging av barns språkutvikling. Hva som er relevant faginstans varierer mellom 

forskjellige bydelene og utfra hva de pedagogiske lederne vurderer til å være barnets 

språklige utfordringer. Når barnet skal starte på skolen, fungerer TRAS-skjemaet som et 

vedlegg og en begrunnelse for den språklige vurderingen den pedagogiske lederen har gjort i 

utfyllingen av skjemaet Informasjon om barnet, som hører til Oslostandard for systematisk 

oppfølging av barns språkutvikling.  

 

4.10 Hva skjer videre? 

 

Men hvis det viser seg, jeg tenker hvert fall at hvis jeg gjennom vanlig kunnskap til ungen og i tillegg 

har gjort det har gjort det her ville følt meg sikrere til å gå videre til en annen instans hvis jeg trenger 

hjelp til arbeidsoppgavene ikke vi klarer å gjøre her. Er det ting vi kan gjøre her, så tenker jeg at da må 

vi jo.. vi må jo også satse litt mer på det her, men hvis det viser en ekstra stor (uklart), så må vi kanskje 

få hjelp. For å hjelpe den ungen, og da kan jo vi ta kontakt med bydelen som heter Fagsenter, da kan 

saken bli tatt opp , blir gjort vurdering og da kan man få støtte til at man kan komme inn og hjelpe.  

Bjørn 50- årene 

 

De finner ut om det er noe de kan gjøre annerledes i barnehagen, eller om barnet trenger hjelp 

fra noen utenforstående spesialister (som logoped, eller utredning for autisme, adferdsvansker 

osv.). 

 

Samme skjema skal bli brukt flere ganger, slik at de forskjellige fargene kan illustrere barnets 

utvikling fra første alderstrinn han eller hun ble TRAS-kartlagt.  

 

 
…Du har mulighet til å se utvikling over tid. Hvis du har fått en treåring med problemer og har kartlagt han på 

høsten så kan du se på våren igjen, og eventuelt da neste høst og vår for å se om det er noe fremgang, eller om 

det kan være enda noe annet som han sliter med 

Morten 30- årene 
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Morten bruker på denne måten TRAS-skjemaet til å dokumentere framgangen til de tidligere 

TRAS- kartlagte barna. Dette ble på TRAS-kurset brukt som argument for hvorfor 

barnehagelærerne burde begynne å bruke TRAS på barna så tidlig som mulig
26

. 

 

 

4.11 Tekstaktørenes modell for språkkartlegging 

 

 

 

 

Figur1. Rutiner for systematisk oppfølging av barns språkutvikling. Hentet fra " 

Oslostandard for systematisk oppfølging av barns språkutvikling", av Oslo kommune, 

2015: 5. Copyright 2015 Oslo kommune. Gjengitt med tillatelse.
 
 

 

 

 

Figur1. Rutiner for systematisk oppfølging av barns språkutvikling  er hentet fra 

Oslostandard for systematisk oppfølging av barns språkutvikling, og viser hvordan Oslo 

kommune ønsker at de pedagogiske lederne skal organisere språkkartlegging av barna. Slik 

                                                        
26

 Det laveste alderstrinnet i TRAS-skjemaet er 2-3 år. 
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jeg forstår denne modellen skal alle barn først observeres og vurderes ut ifra pedagogisk 

leders egne valgte metode. Deretter blir det litt vanskeligere å forstå hva Oslo kommune 

mener; i den grønne boksen får vi beskjed om at ”Barn med adekvat språkutvikling. 

Anbefalere å dokumentere språkutviklingen med TRAS” (Min utheving, skrivefeil i selve 

figuren). Ut ifra at det her står ”anbefaler” i motsetning til de andre boksene kan det virke 

som de mener at TRAS- kartlegging av barn med ”adekvat språkutvikling” er frivillig. Retter 

vi derimot blikket mot den røde boksen står det at ”Alle 3 åringer. Dokumentere 

språkutvikling med TRAS” (skrivefeil i figuren), her virker det derimot som om det ikke er 

noe valgfrihet allikevel, og jeg tolker det slik at den røde boksen har forrang over de andre 

alternativene, på bakgrunn av andre tekster fra Oslo kommune. Hvis vi følger pilen videre 

står det at de pedagogiske lederne skal ”Lage oppfølgingsplan og vurdere omfanget av videre 

bruk av TRAS”. Denne oppfølgingsplanen er et vedlegg til Oslostandard. Deretter viser pilen 

leseren tilbake til det første steget. Jeg tolker modellen slik at alle treåringer skal 

språkkartlegges med TRAS og det skal utarbeides en oppfølgingsplan for alle uavhengig av 

pedagogisk leders skjønnsvurdering, eller barnets resultater fra TRAS- kartleggingen, og at 

denne prosessen skal gjentas kontinuerlig. Hvorfor de grønne og oransje boksene er inkludert 

vet jeg fortsatt ikke, ettersom jeg ikke ser at de har noen funksjon annet enn å signalisere 

motstridende krav fra samme aktør i samme modell.   
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I Modell 1: Språkkartleggingsprosessen har jeg tegnet et kart over hvordan 

kartleggingsprosesser i Oslo kommune foregår i praksis, fra pedagogisk leders ståsted. Kartet 

tar utgangspunkt i de felles erfaringene pedagogene hadde i forbindelse med språkkartlegging 

i barnehagen, hvilke tekster og aktører som er involvert i de forskjellige delene av 

språkkartleggingsprosessen, og hvilke institusjonelle prosesser som er med på forme disse 

erfaringene. Denne modellen illustrerer diskrepansen mellom Figur1. Rutiner for systematisk 

oppfølging av barns språkutvikling og hvordan språkkartlegging organiseres i 

barnehagehverdagen. Ved å tegne et kart ut fra pedagogisk leders ståsted synliggjør jeg den 

komplekse sosiale samhandlingen mellom aktører, institusjoner og tekstmedierte–relasjoner  

 

Først og fremst usynliggjør Figur1. Rutiner for systematisk oppfølging av barns 

språkutvikling relasjoner mellom aktører og tekster, ved å fjerne aktørene fra de sosiale 

handlingssituasjonene språkkartleggingen foregår i.  Modell 2. Språkkartleggingsprosessen 

viser hvordan rekkefølgen i de forskjellige kartleggingsprosessene er ikke alltid lik, hvordan 

et barn følges opp varierer i praksis mellom bydeler, hver enkelt barnehagene og individuell 

tilpasning til barnet og barnets foreldre. De pedagogiske lederne gjør kartleggingsprosessen i 

forskjellige steg til forskjellige tider
27

, enkelte ganger hopper de frem og tilbake mellom de 

forskjellige stopppunktene i kartleggingsprosessen av ulike grunner. Oslo kommunes 

standardmodell er utformet som et flytskjema, der de forskjellige alternative veiskillene i 

språkkartleggingsprosessen avhenger av det forrige steget i prosessen. Jeg har heller valgt å 

lage en figur som går ut fra at barn kun blir kartlagt om de pedagogiske lederne har en 

skjønnsmessig fundert bekymring i utgangspunktet, i motsetning til at alle 3- åringer blir 

kartlagt, slik Oslostandardmodellen forutsetter. Grunnen til at jeg valgte å gjøre det på denne 

måten og ikke med et flytskjema er fordi et flytskjema er en for forenklet form for å illustere 

kartleggingsprosessen i praksis, det ene valget på et tidspunkt utelukker ikke nødvendigvis at 

den pedagogiske lederen velger å gå tilbake til et tidligere steg eller være på flere steg i 

prosessen samtidig.  

Diskrepansen mellom  de to kartene er såpass stor at de vanskelig lar seg forene. Samtidig 

som Oslo kommunes figur er så forenklet og motstridende, at jeg fortsatt ikke forstår 

logikken bak veiskillene.  

 

 

                                                        
27 Jeg har likevel valgt å inkludere en tidsakse i modellen for å illustrere en generell tendens. 
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Språkkartlegging av alle 3-åringer, slik som Oslostandarden krever at de pedagogiske lederne 

skal gjøre, var som sagt ikke etablert praksis hos de pedagogiske lederne jeg intervjuet høsten 

2015. De pedagogiske lederne har på den annen side utviklet en egen praksis på bakgrunn av 

barnehagens etablerte rutiner, personlige erfaringer, samt gjennom egne fortolkninger av 

tekstene (tekst- leser- konversasjoner).  

 

 

4.12 Skjult praksis 

 

Diskrepansen mellom Figur1. Rutiner for systematisk oppfølging av barns språkutvikling og 

Modell 2. Språkkartleggingsprosessen vitner om det Hennum kaller skjult praksis (Hennum, 

2015: 90). Barnehager har en skjult praksis når de ”utvikler en praksis som går på tvers av 

målsettingen eller reglene for virksomheten” (2015: 90). De pedagogiske lederne erfarer at 

Oslo kommunes språkkartleggingskrav om å kartlegge alle 3- åringer med et standardisert 

kartleggingsverktøy ikke samsvarer med de pedagogiske ledernes faktiske handlingsrom og 

arbeidshverdagen i barnehagen, slik jeg har illustrert i Modell 2. Eksempler som at Stine gir 

barna ”en sjanse” ved å utsette språkkartlegging, eller når Morten velger å kartlegge 

anonymt, uten å innhente samtykke fra foreldrene, er begge utrykk for en motmakt som 

oppstår på bakgrunn av at avstanden mellom Oslo kommunes krav og barnehagehverdagens 

handlingsrom er bygget på uforenelige logikker. Dette samsvarer igjen med Lipskys teori om 

at profesjonsetikk som ideologi kan fungere som en mestringsstrategi for bakkebyråkratene, 

”as a way of diciplining goal orientations when many goals compete” (Lipsky, 1980: 147). 

I neste kapittel nøster jeg videre på ”mestringsstrategitråden”, og tar for meg hvorfor de 

pedagogiske ledernes handlingsrom ikke samsvarer med Oslo kommunes 

språkkartleggingskrav. Jeg skal benytte meg av de pedagogiske ledernes egne erfaringer for å 

belyse hvorfor den skjulte praksisen eksisterer og i tillegg gjennom disse erfaringene avdekke 

institusjonelle prosesser som fører til behovet for å utøve denne typen motmakt.  
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5 Profesjon, etikk og tid/ressurser – stille 

opprør 
 

 

5.1 TRAS-kurs – et fysisk møte mellom tekstaktørene og 

tekstbrukerne 

 

En tidlig høstmorgen satt jeg meg på bussen mot et kurslokale i utkanten av Oslo. TRAS- 

kurset skulle vare i fem timer, fra 9 til 14, det var satt av mange pauser, en lunsj midt på 

dagen og kaffepauser hver time. På forhånd hadde jeg bestemt meg for å være åpen om hva 

som er mitt ærend da jeg var der, likevel håpet jeg at jeg slapp å si noe under selve kurset og 

hadde ikke planer om å aktivt oppsøke de andre deltakerne for å stille de spørsmål underveis, 

med mindre situasjonen tillot det. De fleste kom i grupper, de så ut til å kjenne hverandre fra 

før og det virket som de forskjellige gruppene representerte ulike arbeidssteder.  

Salen minnet om et stort seminarrom, bakerste vegg var kledd med et stort lerret med en 

Power Point presentasjon. I midtgangen stod foredragsholder og så nysgjerrig på de som 

kom inn i rommet. Jeg åpnet mappen jeg hadde fått, den inneholdt et TRAS-skjema og boken 

”TRAS- Observasjon av språk i daglig samspill”, jeg hadde sett de før, men bladde mens jeg 

ventet på at foredraget skulle starte. Menneskene strømmet inn, det flest var kvinner i 20-30 

årene og noen færre i 40-50 årene. Det var nesten ingen menn, rundt fem stykker av de 70-80  

deltakerne på kurse. Mennene som var der så ut til å være i 20-årene og satt jevnt fordelt 

med sine kvinnelige kolleger.   

 

Da klokka ble 9 og alle hadde hentet seg kaffe og te introduserte prosjektleder endringene 

som hadde skjedd i sektoren etter kommunevalget og foredragsholderen vår denne dagen. 

Foredragsholder utdypet introduksjonen hun hadde fått og gikk videre med å snakke om 

hvordan TRAS burde brukes og hva som er dårlig praksis. Hun hadde overhørt at mange 

brukes verbet å ”trase”, noe hun var skeptisk til, TRAS er jamfør henne noe som skal 

integreres i hele praksisen i barnehagen, ikke noe som skal settes av tid til som en isolert 

aktivitet. Hun henvendte seg til salen ”hvem bruker begrepet trasing?” og ”hvem bruker 

TRAS som en integrert del av praksis?”, mange brukte begrepet, men det var bare et par-tre 

hender som ble rukket opp på det siste spørsmålet.  
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Jeg brukte Power Point utskriften til å skrive feltnotater og fokuserte på hva som ble sagt fra 

deltagerne i salen, hva som ble sagt av foredragsholder og hva som ikke ble nevnt, hvilke 

deler av Power Pointensom  ble vektlagt og hvilke slides som ble hoppet over.  

En ny slide dukket opp, ”Hvem i salen er enig i at det er svært varierende kunnskap om 

språkutvikling i barnehagen?”, mange rakk opp hånden. Et par kursdeltagere rakk opp 

hånden igjen for å bekrefte at de er enige i denne uttalelsen og samtidig supplere med egne 

erfaringer. Foredragsholder  bytter slide på nytt ”Er kartlegging av barn krenkende? (Greve, 

2015)”, hun referte eksplisitt til førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo og 

Akershus (HiOA), Anne Greves uttalelser fra tidligere i år. Jeg kviknet til og var lutter øret 

for hvordan hun skulle argumentere mot dette, men hun avfeide det fort med å si at uttalelsen 

er faktafeil fra Greves side. Senere i presentasjonen skulle dette gjenta seg, en slide med flere 

negative utsagn fra media  dukket opp på skjermen, foredragsholder sa hun har sympati for 

hvor forvirret de barnehageansatte må bli av disse utsagnene og at alt er feil i tillegg, TRAS 

er helt ufarlig og at vi kursdeltagere ikke burde fokusere på kritikken i media. Hun 

redegjorde ikke noe mer inngående for argumentene mot, eller hvorfor de var feilaktige. En 

dame som hadde snakket tidligere rakk opp hånden igjen, hun var enig i at argumentene på 

Power Pointen virket usaklige, men hun synes det er forvirrende å ikke se hva 

argumentasjonen bak utsagnene var. Foredragsholder hadde ikke lyst til å gå videre inn i 

den diskusjonen på dette tidspunktet, men fokuserte heller på at kritikken mot TRAS-

kartlegging i media er kritikk av en fortolkning av TRAS hun ikke stiller seg bak. Hun 

fremhever at forfatterne bak TRAS hadde en intensjon om at TRAS skulle bli innlemmet som 

en kontinuerlig del av den pedagogiske praksisen i barnehagehverdagen, ikke at noen skulle 

tas til side og ”trases”. 

En i salen rekker opp hånden, hun mener at ordet ”kartlegging” høres verre ut enn 

”arbeidsverktøy”, at ordet ”kartlegging” er negativt ladet. Foredragsholder sa seg enig i 

det, hun mente også at man blander ordene observasjon og kartlegging, at med kartlegging 

menes hele prosessen ikke bare utfyllingen av skjemaet. Foredragsholder trakk også frem at 

det er viktig at de barnehageansatte synliggjør den jobben de gjør i hverdagen, dette mener 

hun kan gjøres gjennom kartlegging og henviser til et debattnotat fra Utdanningsforbundet 

der de oppfordrer til akkurat synliggjøring i den forstand at det kan være med på å sørge for 

at politikerne og samfunnet for øvrig har en tillit til profesjonen. 

 

Foredragsholder forteller at intensjonen til forfatterne av TRAS er at skjemaene skal fylles 

inn hele tiden, ikke to ganger i året som ”øyeblikksbilder”, det skal ikke utføres som en test. 
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Jeg fikk inntrykk av at det er en stor diskrepans mellom hva som er praksis i barnehagene og 

hva som er intensjonen til forfatterne, de fleste i salen bruker ikke TRAS på den måten 

foredragsholder presenterer som idealet, dette blir bekretftet av spørsmål og 

håndsopprekninger. TRAS som tekst lever sitt eget liv, bøkene og skjemaene blir tolket ulikt 

og blir brukt ulikt i forskjellige barnehager. Foredragsholder er også fortvilet over at andre 

kommuner har holdt TRAS-kurs som forfekter dette teste-synet hun selv ikke står inne for.  

 

Foredragsholder var trygg og selvsikker i det hun presenterte verktøyet videre, og jeg kjente 

at jeg som kursdeltager ble påvirket av alvoret i forskningen hun presenterte. ”70% av 

førskolebarn med minoritetsbakgrunn trenger ekstra språkstøtte når de kommer i første 

klasse”, stod det på en slide med et søylediagram som viste denne utviklingen. 

Foredragsholder forklarte videre at disse språkvanskene underrapporteres i overgangen fra 

barnehage til skole og at flere av disse barna ikke blir oppdaget før de begynner å slite med 

lese og skrivetrening i 2. og 3.klasse, da henger de allerede langt etter.  

Power Point sliden med sitatet ”tre av fem barn som har behov for ekstra språkstøtte blir 

oversett når barnehagen observerer uten kartleggingsverktøy”, vekket et engasjement i salen 

og for første gang kunne jeg se polariseringen blant de barnehageansatte komme til uttrykk. 

Etter at  foredragsholder presenterte denne statistikken, ble en hånd rukket opp i salen og en 

kvinne bemerket at å oppdage barn som har problemer med språket er det pedagoger skal 

kunne fra utdannelsen, de har lært det, å observere barns utvikling er en stor del av det 

utdannelsen deres innebærer. Hun viser til mistilliten et verktøy som TRAS retter mot den 

faglige kompetansen hun og de andre pedagogene sitter inne med. Mye av foredraget handlet 

også om at TRAS ikke bare skal brukes til å finne barna med ”medfødte språkvansker”, men 

skal først og fremst være et middel for at de barnehageansatte skal ha en metode for å kunne 

”rette blikket innover” og vurdere egen praksis.  

En annen i salen rakk opp hånden og mente at det var vanskelig å få et godt språkmiljø når 

de ansatte i barnehagen ikke har gode nok norskferdigheter. En tredje nevnte at det er 

vanskelig å jobbe med språk når de er underbemannet i barnehagen, en fjerde hånd ble 

strukket i været,  personen poengterte at det ikke er mulig å få vikarer i kommunale 

barnehager i Oslo kommune, med mindre den ansatte er borte i mer enn 16 dager. Dette 

temaet engasjerte som sagt mange i salen, flere hadde behov for å løfte frem hvordan 

barnehagehverdagen faktisk ser ut i praksis, at det som ble presentert i foredraget var en 

forenkling av virkeligheten.  
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En ung mann hev seg på debatten og sa at han hadde flere erfaringer med å oppsøke 

Fagsenteret om hjelp, men at han stadig får beskjed om at det er et halvt års ventetid. Den 

lange ventetiden har fått han og kollegene i hans barnehage til å til dels sluttet å be om hjelp 

fordi Fagsenteret er overbelastet og at det ikke skjer noe. Mange i salen sa seg enig med 

ham. Det virket som om denne problemstillingen var og er frustrerende for mange, å bli 

beskyldt for underrapportering, samtidig som man ikke blir hørt og at det ikke får noen 

konsekvenser.  

 

Foredragsholder snakker mye om pedagogisk forskning, hun nevnte at dette var repetisjon 

for flesteparten. Det blir en liten stillhet, så spør hun salen om hvor mange som er utdannede 

pedagoger , jeg ser meg rundt og halvparten av kursdeltakerne rekker opp hånden.  

 

Dette TRAS-kurset skulle være det siste i regi av Oslo kommune, en følge av at det nye 

Bystyret vedtok at barnehagene skulle få velge hvilket kartleggingsverktøy de selv ønsker å 

benytte seg av, i motsetning til forrige bystyres vedtak om å TRAS-kartlegge alle 3-åringer i 

Oslo kommune. Allikevel oppfordret foredragsholder oss gang på gang til å integrere TRAS 

inn i den daglige praksisen, på en måte som inkluderer alle barna. Å bare bruke TRAS til 

”teste” de barna som de barnehageansatte er bekymret for etter observasjon virker ikke som 

et legitimt alternativ fra foredragsholders perspektiv. 

En i salen lurer på hva de skulle gjøre om foreldrene motstiller seg kartleggingen, 

foredragsholder svarer at alt handler om hvordan man presenterer det for foreldrene, det er 

pedagogisk leders ansvar å skape motivasjon og i inspirasjon blant de andre ansatte når det 

kommer til TRAS, hvis de ansatte er negative til TRAS vil overbevisningen av foreldrene blir 

vanskeligere. En i salen rakk opp hånden for å fortelle om en gang hun selv som forelder 

opplevde en dårlig presentasjon fra barnehagen når det kom til TRAS. En annen sa de hadde 

hatt god erfaring med TRAS-kartlegging fram til den første Oslostandarden kom i 2013, da 

hadde de sluttet. Opplevelsen om hvorvidt kartleggingen var pålagt eller ikke styrte om de 

gjorde det eller ikke. 

En tredje ytret sin frustrasjon overfor krysspress mellom profesjon og pålegg om kartlegging: 

en av foreleserne hennes fra Høgskolen i Oslo og Akershus hadde sagt at hun hatet TRAS og 

oppfordret studentene til å motsette seg kartlegging. Foredragsholder virket ikke overrasket 

og mente det handler om misforståelser og trakk fram at det tar flere år å dreie om en praksis 

og at ”testing” ikke har vært intensjonen fra forfatternes side. Da pausen kommer overhører 

jeg den samme diskusjonen på nytt i dokøen, en barnehagelærer fortalte en annen at hun 
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hadde blitt ”opplært” gjennom studiene til at TRAS ikke er god pedagogikk, de som snakker 

sammen synes det var frustrerende, men følte at de må prøve å omstille seg når kommunen 

som arbeidsgiver krevde språkkartlegging. Da jeg kom ut var det servert kaffe, te og en 

variasjon av forskjellige rundstykker med pålegg, alle stod i ivrig diskusjon rundt omkring i 

ankomstsalen, stemningen virket mer alvorlig nå, ikke så mye latter og spøking som da vi 

ankom. 

 

Andre halvdel av kurset handler mye om hvordan man skal implementere TRAS i 

barnehagepraksisen, forskjellige praktiske tiltak pedagogisk leder kan gjøre for å integrere 

TRAS i hverdagen. Man kan dele opp opplegget etter kapitler og fokusere på et språkområde 

hver måned slik at man tilslutt har vært gjennom alle. Den siste delen handler eksplisitt om 

utfyllingen av skjemaene, hva som inngår i de åtte forskjellige språkområdene, hvilke 

tusjfarger man skal bruke, når du skal skraverte helt, halvt eller ikke i det hele tatt.  

Vi ble presentert tre forskjellige virkelige caser der vi får litt informasjon om bakgrunnen til 

barnet og tilhørende utfylt TRAS- skjema. Vi ble bedt om å diskutere med sidemann i to 

minutter om hvert case, for å senere snakke om hva vi trodde var utfordringene til barnet i 

plenum. Casene er veldig forskjellige, i de to første tilfellene hadde barnet veldig tydelige 

utfordringer med språk, mens i et annet ser barnet ut til å være veldig ”flink” i den teoretiske 

delen av språket, men skåret på et lavt nivå når det kom til det sosiale aspektet ved 

språkutviklingen. Vi fikk høre hva som hadde skjedd med de forskjellige barna etter 

kartleggingen, og den gjennomgående ”moralen” var at barn kan gå uoppdaget om de ikke 

kartlegges med kartleggingsverktøy. På overflaten kan de virke flinke ved å kun imitere de 

rundt seg, uten å nødvendigvis skjønne hva som har blitt sagt. Eksempelvis kan et barns 

språkvansker forbli uoppdaget om han eller hun bare gjør det de ser at de andre barna gjør 

når de får felles beskjeder. Andre barn kan ha et så godt ordforråd og setningsoppbygging at 

de voksne ikke oppdager at barnet kan ha problemer i det sosiale samspillet, i det ene tilfellet 

viste det seg at et slikt barn hadde en autistisk diagnose, som  fikk tidlig hjelp takket være 

kartleggingen i barnehagen.  

En i salen påpekte at hun ville gått grundig til verks og prøvd å finne ut hva slags 

livssituasjon barnet hadde. Foredragsholder svarte at årsakene til dårlige skårer kan være 

mange og at det derfor er viktig at disse barna kommer videre til PPT, men at det er viktig å 

huske at mange språkvansker er medfødt og ikke nødvendigvis har med dårlige 

hjemmeforhold å gjøre. Hun fremhevet at det er en forskjell mellom språkvansker som er en 

del av en annen diagnose (som hørselsproblemer, medfødte lidelser osv.) og 
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språkforsinkelser som betegnes som ”spesifikke språkvansker” der barnet har normal 

utvikling når det gjelder ikke-språklige læreevner. At barnet er flerspråklig, eller er flinke på 

de lett observerbare språklige ferdigheten kan tilsløre de barnehageansattes blikk, en 

medfødt språkvanske kan gå uoppdaget om barna ikke kartlegges av en pedagog. Dette 

problemet ble illustrert med en slide der det et stort bilde av et isberg med teksten 

”Isbergmetaforen”. Toppen av isberget er den delen av språket som er lett observerbar og 

inneholder de grønne feltene i TRAS-sirkelen ”Uttale av ord, grammatikk, flyt og 

dagligspråk”, den delen av språket som er vanskeligere å få øye på er ”språkforståelse, 

abstrakt språk og grammatisk forståelse”. Foredragsholder fortalte at det hender at barn 

som har språkvansker som forblir uoppdaget frem til de skal begynne med lese og 

skrivetrening i 2. og 3. klasse, kan ende opp med å få en feilaktig dysleksidiagnose, selv om 

de egentlig har en mer alvorlig språkvanske som ligger til grunn.  

 

Foredragsholder fortsetter med å presisere at det er viktig at de barnehageansatte fører logg, 

dette har barnehagelærerne lært å gjøre under studiene. Foredragsholder spør hvor mange i 

salen som fører logg, et fåtall av hender ble rukket opp. Foredragsholder mener at de 

barnehageansatte bør komme i gang med loggføring, samtidig som de har på seg ”TRAS-

brillene”(mine ord) dvs. at de i forkant har memorert de forskjellige spørsmålene fra 

skjemaet, slik kan de på en systematisk måte kan fylle ut barnas forskjellige TRAS-sirkler på 

kontoret i den ubundne tiden.  

Foredragsholder begynte uoppfordret å fortelle om erfaringer fra tidligere kurs, der 

deltakere har sagt ”Du må tjene mye penger på dette, alle kursene og materiellet!”. Hun sa 

at hun ikke gjør det, hun holder kursene som ansatt i Statped og avfeier at hun har en 

økonomisk interesse av at TRAS blir solgt til kommuner og barnehager, så gikk hun videre 

med presentasjonen.  

 

Mot slutten av seminaret dukker det opp en slide ”Kan vi benytte TRAS til å observere den 

norske språkutviklingen for barn med flere språk?”: Ja sa foredragsholder, men presiserer at 

TRAS i utgangspunktet er laget for barn med norsk som morsmål. Foredragsholder hoppet 

videre i Power Pointen, ”TRAS- uten aldersmarkering”. Dette er et TRAS-skjema som er likt 

som det det første, men kom som et tilleggsskjema i 2011, de samme spørsmålene hører til de 

samme rutene, bare at aldersmarkørene er fjernet fra midten og at de barnehageansatte i 

tillegg skal fylle inn et spesielt tilhørende skjema som spør om hva slags språkmiljø barna 

har hjemme, hvilke språk snakkes hjemme, hvilket språk bruker foreldrene i samtale med 
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barnet, hva er foreldrenes morsmål og liknende. Foredragsholder foreslår at man med disse 

barna heller skal fokuserer på å telle ord og fokusere på ”50 ordsmerket”
28

, som egentlig 

ikke har noe med TRAS å gjøre. Foredragsholder presiserer at TRAS ikke sier noe om hvor 

godt barnet behersker morsmålet/morsmålene sine, og at en viktig del av barnets helhetlige 

språkutvikling avhenger av hvor godt de behersker eget morsmål, noe de fleste 

barnehageansatte ikke har kompetanse til å evaluere, de er avhengig av hva foreldrene 

forteller om barnets språkbeherskelse. En i salen forteller om gode erfaringer med 

foreldresamarbeid, og at det ofte er et samsvar mellom hvilke språkområder de 

barnehageansatte observerer at barnet sliter med på norsk og hva foreldrene forteller at 

barnet har mestrer når det kommer til morsmål.  

Foredragsholder presenterer en ny slide ”Hva kjennetegner et godt kartleggingverktøy?” 

med en rekke punkter. Hun referer til NOUen ”Vurdering av verktøy som brukes til å 

kartlegge barns språk i norske barnehager” fra 2011. Punktene på power pointen er de 

kriteriene gruppen som har utredet forskjellige språkkartleggingsverktøy la til grunn i 

utredningen. Foredragsholder leser opp kriteriene og mener de som har utredet TRAS har 

gjort feil, ”Dette er forhold som allerede er vektlagt i TRAS. Er dere enige i det?” står det 

nederst på sliden. Ingen i salen protesterer. Foredraget avslutter med en slide som heter 

”Ettertanke”. Underpunktene spør oss ”Er TRAS en observasjonsmetode som kan bli et 

daglig verktøy i din barnehage?” og  ”Hvordan vil du omtale TRAS for dine kollegaer?”. 

Foredragsholder avslutter med å fortelle oss at nå er det opp til oss (de barnehageansatte) å 

velge metode selv og at foredraget nå var ferdig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
28

 50- ordsmerket referer til pedagogisk forskning som sier at når barna har lært 50 ord på et språk, har de fått 

grunnlaget som er nødvendig for at de skal sette i gang den akselererte  utviklingen hvor barn kan lære 10 ord 

om dagen. De barna som ikke når 50-ordsmerket i samme tempo som de andre barna, ender opp med å henge 

etter inntill de når disse 50 ordene. Forskning viser at barn med svake språkferdigheter ikke tar igjen manglende 

kunnskap på egenhånd (Melby- Lervåg, 2013). Denne forskningen ble vi presentert i en egen Power Point. 
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5.2 Innledning 

 

”Vi skal være barnas ambassadør, men samtidig så skal vi jo være ”lojale” til bydelen, det 

er kjempevanskelig” Anita, 40- årene. 

 

 

Nå har vi sett hva teksttaktørene sier om hvordan de pedagogiske lederne skal foreholde seg 

til språkkartlegging (Kapittel 3) og hvordan en kartleggingsprosess kan se ut i praksis fra en 

pedagogisk leders ståsted (Kapittel 4).  

 

I dette kapittelet rettes fokuset over på hvorfor de pedagogiske lederne gjør som de gjør og 

hvordan de manøvrerer seg i arbeidshverdagens krysspress, i skjæringspunktet mellom barna, 

profesjonen og Oslo kommune, og har som siktemål å besvarer underspørsmålet: Opplever de 

pedagogiske lederne krysspress fra ulike aktører? Hvis det er tilfellet: hvordan forhandler de 

pedagogiske lederne motstridende krav i barnehagehverdagen? 

 

De pedagogiske ledernes erfaringer med språkkartlegging kjennetegnes av at de enten har 

problemer med å gjennomføre de pålagte kravene på grunn av : 1) tid og ressurser, 2) 

profesjon og etikk og 3) den fysiske utformingen av barnehagene. 

Overordnet er det en kombinasjon av disse hensynene som skaper et begrenset handlingsrom 

for de pedagogiske lederne å etterleve Oslo kommunes krav. I tillegg hemmer de fysiske 

begrensningene ved barnehagenes utforming de pedagogiske ledernes mulighet til å gjøre det 

administrative arbeidet som  pålegges. Samtidig fører de etiske retningslinjene til kommunen 

og andre strukturelle mistilpasninger til at problemene blir kamuflert i systemet, slik den 

pedagogiske lederen Bjørn beskriver det. 

 

Jeg har valgt å kalle pedagogenes motstand mot Oslo kommunes språkkartleggingskrav det 

stille opprøret. Stille fordi de pedagogiske lederne ansatt i Oslo kommune ikke opplever at 

det er mulig å melde fra om pålegg om kartlegging som ikke fungerer i praksis. Opprøret mot 

Oslo kommunes krav foregår i det stille, i de små og store avgjørelsene som tas kontinuerlig i 

de pedagogiske ledernes hverdag. 
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5.3 Tid og ressurser 

5.3.1  Voksentetthet og underbemanning  

 

 

Alle de pedagogiske lederne i kommunalt eide barnehager sa at tid og nok voksne per barn 

var en mangelvare i barnehagehverdagen
29

.  

Under rekrutteringen av informantene opplevde jeg ofte at de pedagogiske lederne ikke 

hadde tid til å snakke med meg, ikke engang på telefonen. Mye av jobben i 

barnehagehverdagen består av ”brannslokking”, særlig de gangene man er underbemannet. 

Morten forteller at tiden ikke strekker til, spesielt etter at barnehagen mistet ressurser til å 

ansette folk til å arbeide i driftsstøttestøttefunksjoner som vaktmester og kjøkkenhjelp etter 

kutt i offentlig støtte: 

 

M: Også videre, men altså ”barnehagehverdagen” hadde vi ikke som eget fag på utdanningen da. Det er 

fantastisk mye logistikk. 

”Hvem skal hva, hvor?”, ”Hvem må være ferdig og spise til da?”, ”Hvem skal dekke garderoben?”, 

”Hvem skal på møte?”, ”Hvem skal på pause?”, ikke sant? ”Da må vi stenge det rommet, og da må en 

voksen stå i døren mellom to rom med ett øye i hver retning”. Og i en sånn hverdag.. også kan du 

trekke fra littegran sykdom, en som faller og slår seg, en som bæsjer på seg og da flyr timene.  

J: Ja. Det skjønner jeg. Så du ville hatt mer tid, mer folk eller mer ressurser?  

M: Ja, så vil det.. det er liksom det enkle svaret på alle problemer i alle yrker tenker jeg. ”Hvis vi bare 

hadde hatt mer ressurser, mer folk og så videre”. Men det er.. altså jeg er der for barna, ikke sant? Jeg 

har gått tre år på høgskole og bruker fantastisk mye tid på å ta oppvask, tørke bord, feie gulv, ikke 

sant?  

 
 

Den knappe tiden gjør det vanskelig å imøtekomme kartleggingskravene fra kommunen: 

 

Det er det at i praksisen så funker det ikke (TRAS- kartlegging av alle 3- åringer) på grunn av 

bemanning. Nå har vi akkurat hatt morgenmøte som vi har hver dag og vi er underbemannet også har 

vi noen sånne ringevikarer som er billige, fordi det er private.. så får vi ikke ringe til vikarbyråer fordi 

det koster penger. Og da blir jeg litt sint.. jeg sa ”vi som sitter her nå vi blir jo også syke, da blir det 

enda dyrere, enn å kunne ta inn en vikar”. Og det samme er jo med disse tingene (referer til TRAS-

kartlegging) at… vi har jo aldri tid til det, det funker jo ikke. Inger, 50- årene 

 

 

Høy grad av underbemanningen i kommunale barnehager i Oslo, kan forklares som et resultat 

av et generelt høyt sykefravær i sektoren (kombinert med hovedprinsippet om at vikar helst 

ikke skal tilkalles ved korttidssykefravær, det vil si før det har gått 16 dager. 16 dagersmerket 

stammer fra lovgivningen om at de 16 første kalenderdagene av en sykdomsperiode må 

betales av arbeidsgiver, mens i tiden etter kommer utbetalingene fra NAV (NAV, 2015).  

                                                        
29 I de to ikke-kommunale barnehagene jeg besøkte var stemningen ganske annerledes. Jeg opplevde 

der at flere av de andre ansatte som jobbet der kom og hilste på meg, ga meg kaffe og var avslappet. 
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Den andre grunnen til at de pedagogiske lederne kan oppleve å ha for lite tid er 

voksentettheten
30

 i barnehagen. Voksentettheten referer til hvor mange ansatte det er per barn 

i barnehagen til enhver tid. Forskrift om pedagogisk bemanning § 1 sier at det skal være 

minimum én pedagog per syv- ni barn under tre år og én pedagog per 14- 18 barn over tre år, 

dette forutsetter at barnas oppholdstid er over seks timer. ”Barnehager der barna har kortere 

oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder”(Barnehageloven, 2005) 

(Min utheving).  

I praksis er det slik at antall pedagoger og voksne per barn blir presset ned til 

minimumskravet i de fleste kommunale barnehager, for å senke de økonomiske utgiftene i 

kommunen. Samtidig som sykefraværet er høyt og vikarene er få kjenner de pedagogiske 

lederne på kroppen når de ikke er mange nok på jobb: 

 

”Man tenker at ”Nei, én liten småtass til på ett år, det er jo ikke så mye”. Det er det. Det er helt 

overraskende hvor godt man merker det.” Kamilla, 20- årene. 

 

 

I de ikke-kommunale barnehagene er det lettere å få vikar
31

, Thomas sier at det høye 

sykefraværet likevel påvirker hvordan han prioriterer hva som må gjøres  

 

Det er jo et generelt stort problem i barnehager at det er høyt sykefravær, for det er et for så vidt 

slitsomt og krevende yrke og mange.. og det er jo veldig mye sånn intimt og det er jo veldig mye sånn 

sanitærgreier og fysisk nærhet med veldig mange mennesker.. Det er mye sykdom og det er veldig 

merkbart når noen er syke, i motsetning til mange andre jobber, så er det sånn at resten av driften blir 

vanskeligere når det er sykdom. Da er det veldig ofte sånn at hvis ikke alle er på jobb, så er det ting 

som må prioriteres bort og da går det ofte utover administrative ting (referer til Oslostandard), møter og 

mailer og ting som ikke er akutte da.  Thomas 30- årene 

  

Mange av de profesjonsetiske hensynene de pedagogiske lederne tar er kilde til negative 

følelser og dårlig samvittighet. I de overnevnte eksemplene sitter de pedagogiske lederne 

igjen med en følelse av at avgjørelser enten går på bekostningen av hva som er best for barna 

eller hva arbeidsgiver forventer av dem, men det er ikke alltid slik.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
30

 Voksentetthet er det begrepet de pedagogiske lederne selv bruker om bemanning i barnehagen. 

 



 73 

 

5.4 Profesjon og etikk 

5.4.1 Metodefrihet under press 

 

 

Et av de temaene som berørte flest av pedagogene i forbindelse med 

språkkartleggingsvedtakene var tapet av metodefriheten. Oslos kommunes krav om at alle 

barnehagelærerne skal benytte seg av samme kartleggingsverktøy (TRAS) på alle barn fratar 

de pedagogiske lederne mye av den profesjonelle autonomien og handlingsrommet for 

skjønnsutøvelse. Profesjonsutøverens autonomi er nært knyttet opp mot barnehagelærernes 

profesjonsmoral og samfunnsoppdrag (Grimen, 2006: 15)
32

. Kahn m. fler beskriver denne 

formen for krysspress for konflikt generert av press eller krefter mot endring i måten rollen 

blir utført, der ”status quo” er uakseptabel for enten den som er innehaver av rollen eller for 

”rolleavsender” (1964: 65). En trussel mot metodefriheten er samtidig en trussel mot 

barnehagelærerprofesjonen, på denne måten er den pedagogiske lederen situert midt i en 

diskursiv kamp om hva barnehagens samfunnsmandat er og skal være.  

 
Nå er det plutselig pålagt hva du skal bruke. Og det er ikke alltid at dette er et skjema som er bra nok 

for alle barn, det kan hende det funker med andre type observasjoner. Så det med at du må gjøre en 

ting, at de ikke stoler på profesjonen, det føles ikke helt bra. Anita 40- årene 

 

 

De fleste av de pedagogiske lederne føler at det å skulle bruke samme observasjonsskjema på 

alle barn strider i mot deres eget profesjonelle skjønn, andre opplever det som direkte 

fordummende:  

 

”Vi er faktisk ikke idioter da. ”Ok, dere betaler oss for å gjøre en jobb, dere kunne stole på at vi har noe 

peiling”. Morten 30- årene 

 

 

Den nyutdannede pedagogiske lederen Stine forteller at vedtak om å være tvunget til å bruke 

ett kartleggingsverktøy på alle barn oppleves som å bli fratatt den kompetansen hun har som 

pedagogisk leder. Kompetansen har hun opparbeidet seg gjennom fem år med pedagogiske 

studier, der hun lærte hvordan hun skal se etter tegn og hvordan hun skal ta avgjørelser om 

hvilke barn som trenger hjelp og hva slags oppfølging de skal få. Hun er ikke i mot 

kartlegging generelt, men nevner at barn med forskjellig bakgrunn har forskjellige behov: 

                                                        
32

 Grimen definerer profesjonsmoral som ”eit sett av normer og verdiar, meir eller mindre 

formaliserte- for ivaretaking av dette samfunnsoppdraget” (Grimen, 2006: 15).  
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Det er jo også veldig mange kartleggingsverktøy som er beregnet på barn som er minoritetsspråklige, 

som har fokus på helt andre ting enn barn som har norsk som morsmål. For det er ofte helt andre 

utfordringer de ungene står ovenfor, og barn som ikke har norsk som morsmål har jo ofte utfordringene 

fordi det er andre- og tredjespråk og ikke nødvendigvis fordi de er dårlige i språk.   

Stine 20-årene 

 

 

For å kunne følge opp hvert enkelt barn har pedagogene behov for å kunne ha et bredere 

sortiment av pedagogiske verktøy tilgjengelig. Stine nevner også at kartlegging er én ting, 

mens en annen ting er hva resultatene skal brukes til.  

Her kommer vi tilbake til diskusjonen fra TRAS- kurset, om hva TRAS er og hva det kan og 

skal brukes til. Er TRAS et spesialpedagogisk verktøy, eller er det en test for å kartlegge hvor 

alle barn ligger? De pedagogiske lederne bruker TRAS som et spesialpedagogisk verktøy i 

hverdagen, mens Oslo kommune krever at de skal benytte det som en kartleggingsprøve.  

 

 

 

5.4.2 Lojalitet og krysspress - Den sentrale kampen 

 

 

Profesjonsidentitet handler ikke bare om profesjonsmotivert autonomi vedrørende 

pedagogiske verktøy, men at man er utdannet til å tenke på ”barnets beste”. Det er derfor de 

pedagogiske lederne vet hvilke metoder som passer for hvilke barn og derfor er autonomi så 

viktig. De kommunalt ansatte pedagogiske lederne føler på et krysspress, mellom det å skulle 

ivareta barnets egeninteresse ”Barnets beste” og samtidig være en god arbeidstaker overfor 

Oslo kommune. Da de pedagogiske lederne ble ansatt i kommunen måtte de underskrive 

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune”, som i praksis oppleves kneblende. De etiske 

retningslinjene og Oslo kommunes kartleggingskrav plasserer de pedagogiske lederne i en 

kontinuerlig lojalitetskonflikt i hverdagen, som må avveies og fremforhandles på daglig 

basis.  

 

Det er forskjell på hva Rammeplanen sier og hva som faktisk hverdag er da.  

Du kan ha Rammeplan og vite at du skal følge den og jobbe etter den, men altså når Per har hatt en 

elendig morgen og trenger et fang i ett kvarter så får han heller det også får Rammeplanen ligge. For 

Per så er Rammeplanen uinteressant.  

Morten 30- årene 

 

 

Morten brukte Rammeplanen som eksempel for å illustrere hvordan innholdet i tekstene ikke 

reflekterer et verdensbilde som er forankret i hvordan barnehagehverdagen faktisk er. Barnet 
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Per
33

 har en egeninteresse (FNs barnekonvensjon) av å få trøst og omsorg, som Morten 

vurderer som et mer prekært behov enn å jobbe aktivt med Pers ferdighetsnivå i norsk. 

Slike lojalitetskonflikter må de pedagogiske lederne ta stilling til kontinuerlig gjennom hele 

barnehagehverdagen.  

 

Konflikten handler ikke bare om motstridende krav mellom innholdet i tekstene og den 

praktiske hverdagen, men også om knappheten på tid til å utføre alle oppgaver som kreves fra 

ulike hold.  

 
A: Man må liksom se.. velge litt ”hva er riktig?”, ”passer det nå?”, ”kan jeg ? Nei det går ikke jeg må 

være på avdelingen det er det viktigste”. Og det er klart, det er sånn du ser etter hvert at å tørre og si 

nei, tørre å si at ”jeg skal være sammen med barna”. Det kan jo være ganske vanskelig.  

J: Ja. Det blir det (viser) krysspresset?  

A: Ja, det er den der sentrale kampen, ikke sant.   

Anita 40- årene 

 
 

Anitas hverdag er preget av en indre dialog der hun selv må vekte hva hun har tid til å gjøre, 

sette grenser og lage tenkte rangeringer over hva som skal prioriteres og ha forrang denne 

dagen, i dette minuttet. Å være sammen med barna er som regel første prioritet for Anita og 

de andre pedagogiske lederne, men det kan være vanskelig å si nei. Opphavet til 

tidsknappheten er at det ofte er for få på jobb til å kunne imøtekomme den økte mengden 

arbeidsoppgaver. Et høyt sykefravær blant barnehageansatte, få vikarer og et presset 

minimumskrav på antall ansatte per barn gir de pedagogiske lederne liten mulighet for å 

kunne imøtekomme kartleggingskravet fra Oslo kommune.  

 

5.4.3 Den profesjonelle aktørens beste 

 

 

De pedagogiske lederne har egeninteresser som profesjonsutøvende arbeidstakere som går 

utover å kun ivareta ”barnets beste”
34

. Hva som er ”barnets beste” og hva som er best for de 

pedagogiske lederne omtales ofte av kartleggingskritikerne som sammenfallende størrelser. 

Allikevel er ikke de pedagogiske lederne kun i barnehagen for barna, de er også på jobb i 

                                                        
33 Anonymisert navn. 
34

 ”Barnets beste” blir i denne oppgaven behandlet som en diskurs, og stammer fra FNs 

barnekonvensjon som sier at: Art.3. “1. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av 

offentlig eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende 

organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn (FN, 1989).  
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rollen som arbeidstaker med egne interesser, som at de ikke ønsker å oppleve for mye 

tidspress i arbeidshverdagen, eller å jobbe gratis for kommunen.  

 

…Vi har av og til møter. Jeg mener det som har vært av diskusjoner har mer med at man tenker at det 

tar tid å gjøre det her (kartlegging). Men da har man et fokus som handler om sin egen profesjon. Da er 

altså fokuset ”hvilke arbeidsoppgaver får jeg mer?”.  

Bjørn 50- årene 

 

 

Bjørn forteller at mye av fokuset på møtene om implementering av språkkartlegging i 

barnehagen, ikke handler om kartlegging i seg selv er bra eller dårlig for barna , men om de 

ansattes motstand mot å bli pålagt flere arbeidsoppgaver enn de selv har mulighet til å 

håndtere (teori Grimen). Disse problemstillingene handler like mye med at barnehagelærerne 

ønsker å beskytte seg selv mot for høye krav som arbeidstaker og profesjonsutøver, som de 

tenker at det er i barnas interesse (til ”barnets beste”) at de er mest mulig tilstedeværende. 

 

 

 

 

 

5.5 Den fysiske kontekstens betydning 

 

Da jeg snakket med Anita, nevnte hun også at økende mengde administrativt arbeid i jobben 

var utfordrende, også fordi hun ikke hadde noe kontor å sitte på. Barnehagen hun jobber i er 

bygget på en slik måte at de som jobber der er nødt til å lete etter steder å jobbe i fred, 

ettersom slike øremerkede plasser ikke finnes og heller ikke kontorrekvisita. Kommunen har 

gitt Anita og de andre pedagogiske lederne fire timer i uken på å gjøre kontorarbeid, disse 

timene kalles ubunden arbeidstid :  

 

 
Sånn at hvis alle vi førskolelærerne skulle sitte samtidig og jobbe.. vi har ikke noe sted å sitte, vi har 

ikke utstyr. Derfor så jobber vi ofte hjemme ikke sant, de fire timene… Og da betyr det at kanskje hvis 

det var sykdom så måtte du allikevel jobbe på avdeling og fikk ikke den tiden. For barnehagen er ikke 

bygd sånn.. jeg har ikke et eget kontor her.   

Anita 40- årene 

 

 

Anita sitter ofte hjemme og jobber med det administrative, er hun i barnehagen i denne tiden 

vil hun ofte måtte ”steppe inn” som vikar. Da blir jobben hun gjør hjemme gratis 

overtidsarbeid, som hun allikevel må gjøre. De fire timene pleier ikke å strekke til.  
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Som arbeidstaker har Anita interesse av å bli betalt for den jobben hun gjør, og å ikke bli 

pålagt så mye arbeid at hun må jobbe gratis hjemme for å imøtekomme Oslo kommunes krav. 

De pedagogiske lederne sa i tillegg at de mislikte basebarnehager som organiseringsform, de 

foretrakk heller de tradisjonelle avdelingsbarnehagene. Inger fortalte om høyt støynivå i 

basebarnehagene og påpekte at det blir mye kaos i basebarnehager, med åpne romløsninger. 

Denne problematikken er knyttet opp mot økonomiske betingelser. De pedagogiske lederne 

fortalte at den økte deltagelsen av barn i barnehagen har ført til en ekspansiv utbygging for å 

dekke behovet og at basebarnehager er billigere å drifte, med færre voksne per barn.  

 

Inger hadde flere ganger prøvd å informere styrer om støyproblemene, men ble ikke tatt 

seriøst. Styrer behandlet støyproblemet som det var en personalsak, og dreide som oftest 

samtalen mot at det var Inger selv som hadde et problem. Blir behandlet som et 

personalproblem. Det er rom for å diskutere problematiske utfordringer i møte med kolleger i 

egen barnehage, men hvis de pedagogiske lederne i kommunal sektor ønsker å varsle ledelsen 

om noe de synes er kritikkverdig internt eller eksternt, møter flere av de jeg har snakket med 

utfordringer.  

 

 

5.6 ”Lojaliteten går feil vei” (varsling) 

 

De pedagogiske lederne som jobbet i kommunale barnehager oppga i varierende grad, at det 

var både formelle og uformelle regler, som gjorde det vanskelig å si fra hvis det var noe de 

var misfornøyd med.  

 

 
Mhm. Ja, for det er (sukker) Oslo kommunes retningslinjer er altså at du skal være ”lojal” mot Oslo 

kommune. Så det er litt vanskelig, du kan bli kalt inn ”på teppet”, hvis du går ut til pressen eller du sier 

ting som ikke… (Du) Kan det.  

Anita 40- årene 

 

 

Oslo kommunes etiske retningslinjer, har et innebygget motsetningsforhold mellom 

retningslinjene: ”vi skal utføre oppgaver og opptre på en måte som ikke skader kommunens 

omdømme og tillit i befolkningen” og “vi har ytringsfrihet og rett til å varsle” (Oslo 

kommune, 2016). I praksis betyr dette at flere av de pedagogiske lederne, som Anita, føler 

seg kneblet i frykt for å møte sanksjoner som å “bli kalt inn på teppet” om de varsler eksternt, 

som for eksempel i media.  
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Bjørn forteller også at det er vanskelig å varsle internt om han og de andre ansatte i 

frontlinjen synes de opplever for mye arbeidspress: 

 

Så jeg tenker jo at hvis jeg sier til en av lederne mine ”dette har jeg ikke tid til, det får jeg ikke til, det 

blir ikke bra og vi må ha inn flere vikarer, folk er borte vi må ha inn folk her”, så gjør de ikke det, men 

de velger heller å holde budsjettene og holde stil sånn at det stopper opp. Lojaliteten i systemet.. Det 

stopper opp for de er lojale over sjefen, for sjefen sitter over igjen… Så blir liksom utfordringen 

kamuflert i systemet for det kommer ikke opp. For alle skal holde budsjettene og alle skal holde stil, 

men.. Og de er også veldig opptatt av at ”vi klarer alt, vi klarer alt”.. Så lojaliteten går feil vei, i stedet 

for at lojaliteten skulle gå mot oss. Som faktisk har fått ekstra oppgaver.  

Bjørn 50- årene 

 

Utfordringene hos de barnehageansatte i Bjørns barnehage er at de ikke blir hørt. Det han 

ønsker å si fra om blir ikke rapportert videre, det stopper opp hos barnehagens styrer. Det kan 

virke som at det som ikke har blitt rapporter, ikke har skjedd:  

 

 
 

 

Ja, jeg tror nok at det er mange som og vet det oppover, men de skal jo ha det svart på hvitt. Ikke sant, 

det skal jo i planer, det skal jo meldes og hvis ingen melder offentlig gjennom forskjellige ting så 

kommer det aldri opp. Da trenger ikke de som er lenger opp i systemet å, da trenger ikke politikerne å 

gjøre noe annet.  

Bjørn 50- årene 

 

 

Dette kan minne om frustrasjonen den ene unge mannen viste under TRAS- kurset: han 

opplevde at han brukte lang tid på å lage rapporter og si fra om barn som trengte hjelp, men 

ble møtt med at det var så mye kø i systemet at det sjeldent ble fulgt opp av PPT. Dette hadde 

ført til at han hadde gitt opp å si fra, for han visste at PPT var overbelastet (mer om denne 

diskusjonen under ” TRAS-kurs – en fortelling” side xx). Denne typen resignasjon uttrykte 

også Morten: 

 
M: Jeg tenker at jeg vet hva jeg gjør i min utøvelse av jobben. Også kan de sitte på rådhuset og vedta 

hva som passer de også gjør jeg det jeg synes er best for de barna som jeg har ansvar for.  

J: Ja, så du føler deg trygg i din egen profesjon?  

M: Ja, altså og hvis man har noe problem med det, så får de bare komme til meg. Men det har de en 

gang ikke gjort da, enda.  

J: Nei, jeg skjønner.  

M: For da skal de selvfølgelig få svar og så videre, men det blir så mye sånne kall det ”påfunn” da, til 

hva vi skal og hvordan vi skal jobbe. Sånne som ikke lar seg gjennomføre i praksis. Vi skal veldig mye, 

men det skal ikke koste en krone, og da får jeg heller ta de kronene og bruke de som jeg synes er best 

for barna.  

Morten 30-årene 
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5.7 Stille opprøret- motmakt 

 

De pedagogiske lederne opplever varierende grad av lojalitetskonflikt i barnehagehverdagen, 

og det er vanskelig å si fra om det er noe som ikke fungerer i forbindelse med 

språkkartleggingen. Dette medfører at det eksisterer en skjult praksis i de kommunale 

barnehagene, der de ikke følger opp Oslo kommunes kartleggingskrav. Det er de små og ofte 

stille avgjørelsene de pedagogiske lederne gjør kontinuerlig i løpet av barnehagehverdagen 

som utgjør språkkartleggingspraksisen i hver enkelt barnehagen. De små avgjørelsene er 

avhengig av om de har tid denne dagen eller ikke, hvor mange på avdelingen som er syke, har 

barnet mer behov for omsorg enn språkstimulering, eller har de en magefølelse på at barnet 

trenger ekstra språkstøtte eller ikke. Motstanden mot språkkartlegging skjer i de små og store 

avgjørelsene i språkkartleggingsprosessen, den blir ikke alltid ytret med ord, men utgjør 

tilsammen helheten av den daglige og kveldslige praksisen til de pedagogiske lederne. 

 

 

 

 

5.8 Ambivalens 

 

I ”Timeregnskapets Akademia” beskriver Widerberg (2014) hvordan New Public 

Management verktøy som timeregistrering kan være gjenstand for positive følelser hos de 

som bruker det. ”Synliggjøringen av et arbeid som er så fragmentert og individualisert, 

oppleves gjerne som viktig og tilfredsstillende” (Widerberg, 2015: 150). 

Selv om Widerberg her snakker om bokføring av timer i akademia, kan den gode 

samvittigheten og bekreftelsen målstyringen gir sammenliknes med erfaringer de 

pedagogiske lederne beskriver.  

 

Men nå har jeg hvertfall kartlagt det og da er det lettere også når han begynner på skolen og si ifra på 

skolen ”her starter det en som trenger hjelp” (svar)”hva har dere (barnehagen) gjort?”, så kan jeg si ”ja, 

vi har gjort sånn og sånn og sånn”. Da er det mye lettere at han blir fanget opp når han begynner på 

skolen, enn at jeg slipper ifra han og han kan sitte der i flere år uten at læreren ser noen ting. Så det er 

det jeg synes er viktigst nå at han blir fanget opp.                       Inger 50- årene 

 

Visstheten om at en TRAS- kartlegging var gjort og registrert hos skolen var en lettelse for 

Inger, hun kunne synliggjøre alle tiltakene hun og de andre i barnehagen hadde gjort for å 

hjelpe ham (se nærmere beskrivelse av denne prosessen i ”Fortellingen om en TRAS-

kartlegging”). Målstyringen som ligger bak Prosjekt Oslobarnehagens standarder og skjemaer 
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stiller ikke bare krav, men setter også grenser for hva som er bra nok, når de pedagogiske 

lederne har gjort det de kan gjøre for det enkelte barnet. Når skjemaet ”Informasjon om 

barnet” med vedlagt  TRAS-skjema er sendt avgårde til skolen, vet Inger at skolen har blitt 

informert om guttens språklige utfordringer, og at de må stå til ansvar for at han tidligere har 

blitt utredet av Inger i samarbeid med Tverrfaglig råd og PPT.  

 

 

Det er som sagt ikke nødvendigvis kartleggingsverktøyet TRAS i seg selv de pedagogiske 

lederne er kritiske til, men hvordan Oslo kommune pålegger de pedagogiske lederne å bruke 

dem. Å få en mulighet til å synliggjøre det arbeidet de gjør i hverdagen og bruke et verktøy 

som gir bekreftelse på en mistanke, kan også være betryggende i en hverdag full av 

uforutsette hendelser og diffuse arbeidsoppgaver. Men de pedagogiske lederne ønsker å velge 

selv hvilke av barna TRAS skal brukes på og hvordan kartleggingene skal gjennomføres. 
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6 Konklusjon – Det store bildet 
 

 

 

Siktemålet med denne studien har vært å undersøke språkkartlegging i Oslo kommune som 

institusjonell ordning, fra pedagogisk leders ståsted. Ved å benytte en institusjonell 

etnografisk fremgangsmåte ville jeg med utgangspunkt i pedagogiske lederes erfaringer 

skape et bilde av hvordan Oslo kommunes språkkartleggingskrav blir implementert i 

frontlinjen, i et handlingsrom som bærer preg av å være gjenstand for styringsrelasjoner i 

konflikt og kryssende interesser.  

 

Kapittelet starter med at jeg skal konkludere ved å besvare oppgavens forskningsspørsmål: 

”Hvordan forholder pedagogiske ledere seg til Oslo kommunes språkkartleggingskrav i sitt 

hverdagslige arbeid – og hva kan dette si om Oslo kommunes språkkartlegging som 

institusjonell ordning?” 

Dette er igjen inndelt i fire underspørsmål, som ble besvart kapittelvis underveis i oppgaven: 

1) Hvilke tekster inngår i de pedagogiske ledernes språkkartleggingsarbeid? Hvilke 

relasjoner foreligger mellom tekstene, til aktører og til institusjoner? 

2) Hvordan gjør de pedagogiske lederne språkkartlegging i praksis og hvilken rolle spiller de 

tekster, institusjoner og aktører som inngår i språkkartleggingsarbeidet?  

3) Opplever de pedagogiske lederne krysspress fra ulike aktører? Hvis det er tilfellet: 

hvordan forhandler de pedagogiske lederne motstridende krav i barnehagehverdagen? og  

4) Hvordan kan de pedagogiske ledernes erfaringer belyse translokale relasjoner mellom 

pedagogiske ledere og Oslo kommune? Hva kan dette si om språkkartlegging i Oslo 

kommune som en institusjonell ordning?   

 

Deretter skal jeg gjøre noen refleksjoner rundt institusjonell etnografi som fremgangsmåte og 

forskningsprosessen, før jeg avslutter med noen anbefalinger og tanker om veien videre. 
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6.1 Hovedfunn og besvarelse av forskningsspørsmål 

 

Ved å synliggjøre hvordan språkkartleggingsprosessen ser ut i praksis fra de pedagogiske 

ledernes ståsted, viser jeg at det er en betydelig diskrepans mellom hvordan Oslo kommune 

krever at språkkartlegging og språkoppfølging skal gjennomføres og hva som er 

språkkartleggingspraksis i Oslobarnehagene.  Jeg har identifisert tre institusjonelle 

betingelser, som fører til at de pedagogiske lederne ikke etterlever Oslo kommunes 

språkkartleggingskrav: 1) tid og ressurser, 2) profesjon og etikk og 3) den fysiske 

utformingen av barnehagene. De pedagogiske lederne ansatt i kommunale barnehager er 

situert i et stadig krysspress mellom profesjon og arbeidsgiver, Oslo kommune, der de 

kontinuerlig må vekte hva som er til ”barnets beste”, samtidig som de ønsker å opptre som 

gode arbeidstakere overfor arbeidsgiver. Diskrepansen mellom Oslo kommunes krav og den 

faktiske handlingsrommet i barnehagehverdagen fører  til at det oppstår en skjult praksis for 

språkkartlegging i de kommunale barnehagene.   

Det er vanskelig for de pedagogiske lederne å rette kritikk mot Oslo kommunes 

språkkartleggingskrav. Strukturelle betingelser, som Oslo kommunes etiske retningslinjer, 

har en delaktig rolle i at kritikkverdige forhold blir ”kamuflert i systemet”.  

Strategiene de pedagogiske lederne benytter for å gjøre motstand mot krav om 

språkkartlegging de av ulike grunner ikke kan eller ønsker å imøtekomme, kjennetegnes av 

en stille motstand, derav mitt begrep om stille opprør. Der det stille opprøret kjennetegnes av  

de små og store avgjørelsene i barnehagehverdagen, der de pedagogiske lederne prioriterer 

bort språkkartlegging til fordel for andre arbeidsoppgaver de anser som viktigere, på 

bakgrunn av profesjonell skjønnsutøvelse.   
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6.2 Institusjonell etnografi 

 

De pedagogiske ledernes erfaringer av krysspress, belyser en større institusjonell 

sammenheng av trans-lokale styringsrelasjoner, som går forbi Oslo kommunes grenser. 

Barnehageprofesjonens utfordringer med stadig inngripen fra utenforstående, er både koblet 

til profesjoners rolle i demokratiet, kvinnedominerte profesjoners rolle i patriarkalske 

samfunn og utbredelse av nyliberalistisk tankegods i offentlig sektor, i form av NPM-ledelse. 

 

Institusjonell etnografi var et velegnet teoretiske utgangspunktet for å utforske institusjonen 

for språkkartlegging i Oslo kommune. Dette ettersom institusjonell etnografisk teori tilbyr en 

fremgangsmåte og velutviklet begrepsapparat som utgangspunkt for å utforske tekst-

medierte-styringsrelasjoner – i en sektor som i stor grad kjennetegnes av mange 

dokumentasjons og rapporteringskrav. Det viste seg å være fordelaktig at jeg i tråd med en 

eksplorerende Institusjonell etnografisk- fremgangsmåte, hadde valgt å bruke en ustrukturert 

intervjuguide og teoretisk vinkling på metode når jeg skulle utforske et felt, som er utsatt for 

stadige politiske endringer, og samtidig er lite utforsket fra pedagogisk leders ståsted. 

Den brede definisjonen av arbeid og begrepet om styringsrelasjoner var nyttig for å 

synliggjøre de pedagogiske ledernes faktiske handlingsrom, og deretter avdekke diskrepans 

mellom hva Oslo kommunes tekster om språkkartleggingsrutiner ga uttrykk for og hva som 

viste seg å være den faktiske språkkartleggingspraksisen i barnehagehverdagen. 

 

 

6.3 Veien videre 

 

Det er behov for kontinuerlig forskning om språkkartleggingskrav i barnehagen, fra de 

barnehageansattes ståsted. For at det skal eksistere et velfungerende samarbeid mellom 

barnehagelærerprofesjonen og Oslo kommune, er det viktig at de som utformer 

styringstekstene tar høyde for barnehagelærernes faktisk handlingsrom i 

barnehagehverdagen, på en slik måte at det ikke skal være behov for skjult praksis.  

Jeg anbefaler å være bevisst viktigheten av disse forholdene når man i fremtiden planlegger 

likeartede institusjonelle ordninger innenfor barnehagesektoren.  
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Vil du være med i en intervjuundersøkelse om hvordan pedagogiske ledere 

forholder seg til økte dokumentasjons og rapporteringskrav? 

 

 

Jeg heter Josefine Jahreie, og er masterstudent i sosiologi ved Universitet i Oslo. Jeg 

skal skrive masteroppgave om hvordan pedagogiske ledere som profesjonsutøver 

opplever og håndterer økte dokumentasjon- og rapporteringskrav fra stat og 

kommune, med spesielt fokus på ”Oslostandard for systematisk oppfølging av barns 

språkutvikling” og TRAS-bruk i barnehagen.  

Intervjuet vil vare rundt én time og jeg vil stille spørsmål om hvordan du som leder og 

pedagog forholder deg til økte dokumentasjons- og rapporteringskrav, kartlegge 

hvilke tekster, personer og instanser du må forholde deg til i jobbhverdagen og 

hvordan du opplever å være profesjonsutøver i møte med forskjellige ytre krav til 

hvordan du skal gjøre jobben som pedagogisk leder. 

 

Deltakelsen i prosjektet er frivillig, du kan trekke deg når som helst og hvis du gjør 

dette vil jeg slette informasjonen du har gitt umiddelbart. Jeg har taushetsplikt og vil 

behandle intervjumaterialet og lydfiler konfidensielt, samtidig som jeg skal 

anonymisere alle som deltar og barnehagene som blir omtalt. Prosjektet forventes å 

være ferdigstilt juni 2016, etter dette skal alt av lydfiler og intervjumateriale slettes. 

 

Har du spørsmål om intervjuundersøkelsen kan du kontakte meg enten per e-post 

jcjahrei@student.sv.uio.no , eller på telefon 92608932. Jeg tar kontakt igjen om en 

uke for å høre om du er interessert i å delta. 

 

Mvh.  

Josefine Jahreie 

 

 

	  

 

 

 

Vedlegg 1. Invitasjon til intervjuundersøkelse 
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Intervjuguide 

  

 

 
Presentasjon 

 

Tusen takk for at du ønsker å delta i denne studien. Først tenker jeg å informere litt om 

prosjektet i tillegg til den informasjonen du har fått i informasjonsbrevet. Det har vært mye 

debatt rundt språkkartleggingspraksis de siste årene, men hva de pedagogiske lederne i 

barnehagene selv mener har det vært mindre fokus rundt. I den forbindelse er jeg interessert i 

å forstå hvordan du som pedagogisk leder gjør språkkartlegging i praksis. Jeg kommer til å 

spørre deg om dine tanker og erfaringer i forbindelse med dette, for å kunne sette meg inn i 

hvordan kartleggingspraksis i barnehagen ser ut fra ditt profesjonelle ståsted. Underveis skal 

jeg med din hjelp tegne et kart over hvilke instanser, tekster og personer du forholder deg til i 

jobbhverdagen som pedagogisk leder, for å illustrere hvordan styringsrelasjonene i 

barnehagen ser ut fra ditt ståsted. 

 

Informert samtykke 

 

Jeg kommer til å ta opp denne samtalen på lydopptak og transkribere det i etterkant, både 

lydopptak og transkripsjoner vil bli slettet etter oppgaven er ferdigstilt. Jeg har taushetsplikt 

og alt av personnavn, navn på barnehager og andre identifiserbare opplysninger vil bli 

anonymisert i undersøkelsen. Du kan trekke deg når du vil og hvis du gjør det, vil jeg slette 

alt av datamateriale umiddelbart. Er dette greit? 

 

Har du noen spørsmål før vi starter? 

 

Bakgrunnsinformasjon 

Alder? 

Hvor lenge har du jobbet i barnehage? 

Hvor lenge har du vært barnehagelærer? 

 

 

Vedlegg 2. Intervjuguide 
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(Hele tiden være observant og spørre om hva som menes med institusjonelle begreper som 

eventuelt blir nevnt, for eksempel: ”språkvanske”, ”kvalitet”, ”observasjon i naturlige 

omgivelser”, ”ordinær språkstimulering” og liknende) 

 

Arbeidshverdag 

 

Hvor mange avdelinger er det i barnehagen du jobber? 

 

Hva slags avdeling jobber du i? 

 

Hva slags ansvar har du på din avdeling? 

 

Hvordan ser en vanlig jobbhverdag ut for deg? 

 

Oppfølgingsspørsmål: er det noen tekster du forholder deg til? 

 

Hva tenker du er de viktigste oppgavene til en pedagogiske leder? 

 

Var jobben som pedagogisk leder slik du forventet at den skulle være? 

 

Språkkartlegging 

 

Hvordan følger du opp språkutvikling barnehagen du jobber i? 

 

Hvis kartlegging nevnes: Hvem har ansvaret for språkkartlegging i din barnehage? 

 

(Hva vil det si å ”kartlegge språk” og ”observere språk”) 

 

Hvordan delegeres eventuelt dette ansvaret? 

 

Bruker dere språkkartleggingsverkøy? Eventuelt hvilke? 

 

Hva slags kunnskap må man ha for å bruke dette verktøyet? 
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Hvilke barn bruker dere språkkartleggingsverktøy på 

 

Hva er skal til for at du blir urolig for et barns språkutvikling? 

 

Hvordan gjennomfører dere språkkartleggingen (Kan du beskrive prosessen)? 

 

Hva bruker dere resultatene fra språkkartleggingen til? 

 

Hva tenker du er hensikten med språkkartlegging i barnehagen? 

 

Er det noe du ville gjort annerledes? (eventuelt: kan du nevne noen positive og noen negative 

aspekter ved språkkartleggingspraksisen i Oslo kommune slik du opplever den ) 

 

Konfliktperspektiver 

 

Har du opplevd noe konflikt mellom dine egne profesjonelle avveining i forhold til et barns 

språkutvikling og kartleggingsprosesser? 

 

Husker du en spesiell episode? 

 

Hva gjorde du i denne situasjonen? 

 

I hvor stor grad føler du at du har mulighet til å påvirke måten språkutviklingen blir fulgt opp 

i din barnehage? 

 

Hvem diskuterer du faglige spørsmål med (hvis det er noen)? 

 

Hvem henvender du deg til hvis du opplever at det er konflikter i arbeidssituasjonen? 
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Avslutning 

 

Er det noe mer du ønsker å legge til i forbindelse med det vi har snakket om? 

 

Kjenner du til noen andre pedagogiske ledere du kan tenke deg ville være interessert i å delta 

i dette prosjektet? 

 

Jeg kan gjerne sende deg en transkripsjon av intervjumaterialet om du ønsker det? Jeg kan 

også sørge for at du kan få lest oppgaven når den er ferdigstilt. 

 

Tusen takk for at du har satt av tid til å delta i studiet, jeg setter veldig pris på den 

informasjonen du har gitt meg. 
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TRAS- observassjonsskjema (20 ex). Hentet fra Infovest forlag (Lesedato: 28.06. 

2016): https://www.infovestforlag.no/observasjonsmateriell/tras-observasjonsskjema-

20-ex.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 3. TRAS- skjema. 

https://www.infovestforlag.no/observasjonsmateriell/tras-observasjonsskjema-20-ex.html
https://www.infovestforlag.no/observasjonsmateriell/tras-observasjonsskjema-20-ex.html
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TRAS- observassjonsskjema u/ aldersinndeling. Hentet fra Infovest forlag (Lesedato: 

28.06. 2016): https://www.infovestforlag.no/observasjonsmateriell/tras-u-

aldersinndeling.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 4. TRAS- skjema uten aldersinndeling. 
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Bydelene 

Deres ref: 

Dato: 11.03.2015 

Oslo kommune 

Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning 

Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201500655-6 Ragnhild Walberg, 23 46 11 49 058 

OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK OM OBLIGATORISK 

SPRÅKKARTLEGGING AV ALLE 3-ÅRINGER 

Vi viser til oppdragsbrev til bydelene av 13.02.2015. I forbindelse med behandlingen av 

budsjett for 2015 fattet bystyret følgende vedtak (H-09/2015): 

Det etableres obligatorisk språkkartlegging av alle 3-åringer i forbindelse med 3-årskontroll 

på helsestasjon eller i barnehagene. 

I Oslostandard for systematisk oppfølging av barns språkutvikling er det beskrevet rutine for 

kartlegging av barnets norskspråklige utvikling. Videre er det besluttet at kartlegging av 

barnas språkutvikling skal gjøres med TRAS i alle kommunale barnehager i Oslo. Foresatte 

må samtykke til kartleggingen. 

For å følge opp bystyrets vedtak skal foresatte til barn som ikke allerede er språkkartlagt, få 

tilbud om dokumentasjon av barnets språkutvikling ved 3-års alder. Dersom foresatte takker 

ja til tilbudet, skal skriftlig samtykke innhentes. Barnehagene skal benytte TRAS til denne 

dokumentasjonen. 

Barn i ikke-kommunal barnehage og barn uten barnehageplass 

Vi ber bydelene om å oppfordre og motivere de ikke-kommunale barnehagene til også å tilby 

alle foresatte til 3-åringer dokumentasjon av barnets språkutvikling. 

Foresatte til barn uten barnehageplass, og foresatte til barn i ikke-kommunal barnehage som 

ikke har fått tilbud om språkdokumentasjon, skal få tilbud om slik dokumentasjon på 

helsestasjonen. 

Byrådsavdeling for kunnskap Postadresse: 

Bydelene skal sørge for at foresatte til alle barn i bydelen får tilbud om dokumentasjon av 

barnets språkutvikling ved 3-års alder. Nedenfor følger nærmere føringer om oppfølging av 

bystyrets vedtak. 

Barn i kommunal barnehage og utdanning 

Vedlegg 5. Oppfølging av Bystyrets vedtak om obligatorisk 

språkkartlegging av alle 3- åringer 
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Rådhuset, 0037 Oslo  E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no 

    

Samtykke og oppbevaring av dokumentasjon 

Foresatte skal samtykke skriftlig når de ønsker språkdokumentasjon av barnet. Foresatte må 

få god informasjon om hva språkdokumentasjonen innebærer, slik at de er godt kjent med 

hva de samtykker til. Det skal også dokumenteres i skjemaet dersom foresatte ikke ønsker 

dokumentasjon av barnets språk. 

Informasjon om enkeltbarns språkferdigheter er personsensitive opplysninger og skal sikres i 

samsvar med personopplysningsloven og forvaltningsloven. 

I Oslostandard for systematisk oppfølging av barns språkutvikling omtales hvordan 

personopplysninger skal oppbevares. Oslostandarden inneholder også skjema for samtykke til 

språkkartlegging. 

Rapportering 

Bydelene skal rapportere i årsstatistikken på antall/andel foresatte som takker ja til tilbud om 

dokumentasjon av barnets språkutvikling. 

Med hilsen 

Bente Fagerli kommunaldirektør 

Godkjent og ekspedert elektronisk 

Kopi til: Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 

Ole Christian Melhus seksjonssjef 

 

 


