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Sammendrag 

Denne undersøkelsen har hatt til hensikt å gi innblikk i hvordan barnehagelærerne jobber med 

språkstimulering i barnehagen. Flere stortingsmeldinger (Kunnskapsdepartementet, 2006; 

Kunnskapsdepartementet, 2007-2008; Kunnskapsdepartementet, 2012-2013), vektlegger 

viktigheten av å jobbe med barnas språk, og St. meld. Nr. 41 (Kunnskapsdepartementet, 2008-

2009, s 6) slår fast at språkstimulering er en av de viktigste oppgavene for barnehagene. Fra 

forskerhold (Lyster, 2000; Lyster, Horn og Rygvold, 2010; Hagtvet et al, 2011; Melby – 

Lervåg, 2011) har det de 10-15 siste årene vært et økt fokus på viktigheten av at barn etablerer 

et godt ordforråd i barnehagen, og hva ordforrådet har å si for både språkforståelse og senere 

lese- og skriveferdigheter. På bakgrunn av denne forskningen vil språkstimuleringstiltak som 

rettes direkte inn mot barnas ord og begrepsutvikling, være viktig å sette søkelyset på. 

Problemstillingen for denne undersøkelsen ble dermed:  

«Hvordan jobber barnehagene med språkstimulering for å utvikle barnas ordforråd og 

begrepsforståelse?» 

For å belyse denne problemstillingen, ble det utarbeidet fire forskningsspørsmål. Det første 

forskningsspørsmålet handler om hva barnehagelærerne legger i begrepet «språkstimulering». 

Det andre forskerspørsmålet handler om hvordan barnehagelærerne tenker i forhold til 

planlegging og gjennomføring av språkstimuleringsaktiviteter. Det tredje spørsmålet handler 

om hvordan barnehagelærerne ser på sin og barnehagens rolle i forhold til barnas 

språkutvikling. Det fjerde forskningsspørsmålet tar for seg tanker og holdninger i forhold til 

kartlegging av barnas språk. 

Noe av det viktigste som skjer i barns liv, er å utvikle språk. Språket er avgjørende for både 

intellektuell, emosjonell og sosial utvikling (Høigård, 2006). Barnehagene må derfor skape 

rike språkmiljøer og personalet må være gode forbilder både når det gjelder språk og sosialt 

samspill. Samvær, deling av gode opplevelser, samtaler og da gjerne hverdagssamtaler, er av 

de viktigste ressursene i barnehagen når det gjelder språkstimulering (Høigård et al., 2009). 

Ordtilegnelse er både en kompleks og sammensatt ferdighet, for ord har både en form og 

innholdsside. For å lære seg et nytt ord, må man lære seg å gjenkjenne lydbilde av ordet, lære 

hvordan det skal uttales slik at det gjenkjennes av andre. Man må også lære hvordan ordet 

brukes grammatikalsk og hvilke meninger det kan formidle i forskjellige sammenhenger. 
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Barn lærer og utvikler ordforrådet sitt ved å se, høre, føle begrepene og erfare begrepene i en 

meningsfull kommunikasjonssituasjon (Wold, 2008). 

Denne undersøkelsen har en kvalitativ tilnærming med semistrukturert intervju som 

forskningsmetode. Utvalget har bestått av et «tilgjengelighetsutvalg» (Thagaard, 2009) av fem 

barnehagelærere fra både tradisjonelle barnehager og fra temabarnehager. Analysen av 

informantenes utsagn har foregått gjennom koding av materialet. Kodingsprosessen i denne 

undersøkelsen har vært påvirket av Grounded Theory – tilnærmingen (Dalen, 2011). 

Forskningsstudien viser at barnehagelærerne vektlegger både like og ulike tiltak i 

språkstimuleringsarbeidet med å øke ordforrådet til barna. Felles for alle barnehagelærerne, 

var at de fremhevet konkreter, bilder, eventyr, sang, rim og regler som viktige virkemiddel. 

Barnehagelærerne fremhevet også hverdagssamtalen som en av de viktigste faktorene i 

arbeidet med å stimulere til økt ordforråd. Voksne som er bevisste og tilstede for barna, er 

viktig for å skape den «gode samtalen». Funnene viser også at barnehagelærerne vektlegger 

spontane språkaktiviteter framfor planlagte språkaktiviteter. Videre viser funnene at 

barnehagelærerne vektlegger at barna skal få flest mulig «førstehåndserfaringer» og lære 

gjennom nærkontakt med begrepet. Ellers viser resultatene at barnehagelærerne er bevisste på 

å utnytte alle arenaene de har i barnehagen til arbeidet med språkstimulering. Noen vektlegger 

turer i skogen og aktiviteter på gården i ordforrådsarbeidet, mens andre vektlegger bøker og 

språkmiljø. Undersøkelsen viser at barnehagene jobber godt på innholdssiden av språket, men 

resultatene sier ikke så mye om hvordan de jobber med språkets formside og bruksside. 

Resultatene viser også at barnehagelærerne benytter hverdagsbegreper i stedet for 

fagbegreper. Det kan tolkes som de er usikre på hva de forskjellige begrepene innebefatter. 

Når det gjelder tanker og holdninger i forhold til kartlegging av barnas språk, har 

barnehagelærerne forskjellige synspunkter. Alle er enige om at en eller annen form for 

kartlegging bør benyttes, men de er uenige i graden av kartleggingen. Noen av 

barnehagelærerne mener at det er bortkastet bruk av tid og kartlegge språket til barn hvor det 

ikke finnes noen form for bekymringstendenser. Flertallet av barnehagelærerne mener også at 

med bakgrunn i deres kunnskap og erfaringer, er de godt egnet til å kunne ta avgjørelser både 

i forhold til hvilken type kartlegging man bør benytte, og i hvilken grad det bør kartlegges.    
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Forord 

Det har vært en lærerik, spennende og utfordrende prosess å arbeide med denne 

masteroppgaven. Tiden som student er snart forbi, og det er på tide å se framover og ta fatt på 

nye, spennende oppgaver hvor den nyervervede kunnskapen skal brukes. Språkstimulering i 

barnehagen er et aktuelt tema som jeg er opptatt av. Denne oppgaven har gitt både tid og 

anledning til fordypning i temaet og det er jeg svært takknemlig for. Jeg har lært utrolig mye 

både når det gjelder analyse av data og skriveprosess, men aller mest av fordypningen i 

barnehagelærernes kunnskaper, erfaringer og tanker når det gjelder språkstimulering. 

Kunnskapen de har gitt meg, tar jeg med meg videre i livet. 

I denne prosessen er det mange som fortjener en takk. Først og fremst vil jeg få takke de fem 

informantene mine som i en travel hverdag tok seg tid til å delta i dette prosjektet. Tusen takk 

for at dere delte av deres opplevelser, tanker og ferdigheter rundt det arbeidet dere utfører til 

daglig i barnehagen. Jeg opplevde barnehagelærere med et stort engasjement for både jobben 

og temaet. Stor takk til min veileder Ninna Garm, for konstruktive innspill og 

tilbakemeldinger. Du har gitt meg nye innfallsvinkler og kommet med gode råd både i forhold 

til litteraturvalg og veivalg. Jeg vil også få takke medstudent Line Solheim som tok seg tid til 

å hjelpe og støtte en mildt sagt rådvill medstudent. Det var gull verdt! En stor takk til tidligere 

sjef og arbeidskolleger som velvillig har lagt til rette for skolegangen min. Jeg vil også få 

takke Anne Britt Landsdalen som sporty stilte opp på kort varsel og leste korrektur av 

oppgaven. Det er jeg veldig takknemlig for! 

Sist men ikke minst, må jeg få si tusen takk til min kjære familie. Til min mann, Runar og 

mine to barn, Ida og Henning som gjennom de siste åtte årene, tålmodig har funnet seg i at 

mamma har brukt helgene til lesing og skriving. Takk for at dere har støttet og oppmuntret 

meg gjennom de stundene hvor motivasjonen har vært på bunnen, slik at masteroppgaven nå 

er i havn. Nå skal tiden brukes på dere og den nye spennende jobben, der jeg forhåpentligvis 

skal bruke de nyervervede kunnskapene til nytte og hjelp for barn i utvikling. 

Hønefoss, November, 2016 

Solfrid Maribo 
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1. Innledning 

I følge Utdanningsdirektoratet (2015a, s. 5) gikk 283 608 barn i barnehagen i 2015. Det er om 

lag 90,4% av barna i Norge. Mange barn oppholder seg det meste av dagen i barnehagen. Det 

vil si at barnehagen etter hvert har blitt en hovedkilde for omsorg og læring. St.meld.nr. 24 

(Kunnskapsdepartementet, 2012-2013, s. 10), legger vekt på at barnehagen skal legge det 

første grunnlaget for livslang læring og da er språket viktig. Språket er avgjørende for både 

læring, sosiale relasjoner og vennskap i barnehage og skole. På lengre sikt er språkutviklingen 

avgjørende for senere lese- og skriveutvikling (Lyster, 2000). Språket er også avgjørende for å 

kunne være en aktiv deltaker i et moderne demokrati, kunnskaps – og utdanningssamfunn. 

Den grunnleggende utviklingen for alt dette, skjer i barnehagealderen (Høigård, Mjør og 

Hoel, 2009). Både St.meld.nr. 23 (Kunnskapsdepartementet, 2007-2008, s. 17), og St.meld.nr. 

41 (Kunnskapsdepartementet, 2008-2009, s. 6), slår fast at språkstimulering er en av de 

viktigste oppgavene for barnehagen. I tillegg vektlegger St.meld.nr. 16 

(Kunnskapsdepartementet, 2006, s. 27), at jo tidligere man setter inn tiltak, desto større er 

muligheten for at store problemer kan avverges. Samtidig vil et godt utgangspunkt ved 

skolestart, øke muligheten for å lykkes bedre med den videre skolegangen 

(Kunnskapsdepartementet, 2006, s. 27).  

    

1.1 Bakgrunn og formål for oppgaven.  

St.meld.nr. 24 (Kunnskapsdepartementet, 2012-2013, s. 11) sier at utviklingen av 

barnehagene skal gå i takt med samfunnsendringene. Dette har blant annet ført til nok en 

stortingsmelding, St.meld. 19 (Kunnskapsdepartementet, 2015-2016) som har fått tittelen: 

«Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen». Her påpekes det at samfunnet 

gjennomgår store endringer både når det gjelder teknologiutvikling, global mobilitet og 

innvandring. For å møte denne utviklingen foreslår regjeringen et felles verdigrunnlag for 

barnehage og skole og understreker betydningen av kontinuitet og sammenheng i 

utdanningsløpet. Regjeringen fremhever behovet for å sikre at alle barnehager jobber godt 

med utviklingen av barnas språk (Kunnskapsdepartementet, 2015 -2016, s. 9).  

Fra forskerhold har det de siste 10-15 årene, vært et økt fokus på sammenhengen mellom 

ordforråd i tidlig alder (barnehagealder), og senere språkforståelse, lese og skriveutvikling. 

Lyster, Horn og Rygvold (2010) har skrevet en rapport angående ordforråd og 

ordforrådsutvikling hos norske barn og unge som baserer seg på resultater fra en utprøvning 
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av British Picture Vocabulary Scale II, Second Edision. De fant at ordforrådet er viktig for 

både talespråklig utvikling og for leseutviklingen. Metastudien til Hagtvet et al. (2011), som 

omhandler ordforråd i førskolealder og senere leseferdigheter, sier også at det er en 

signifikant sammenheng mellom tidlig ordforråd og leseutvikling. Studien understreker 

viktigheten av å stimulere ordforrådet til barn i barnehage og tidlig skolegang. Det er særdeles 

viktig at barnehage og skole, jobber for å utvikle ordforrådet til barn som kommer fra 

«språkfattige» miljøer hvor det har vært svak begrepsstimulering (Hagtvet et al, 2011). 

Biemiller (2003) fant ut at barn som kom fra «språkbegrensede» hjem, men gikk i barnehager 

med høy kvalitet, scoret høyere på tester, enn barn fra språkrike hjem, som gikk i barnehager 

med dårlig kvalitet.  

Lyster fant at ordforrådet til barn ved inngangen til første skoletrinn, var den faktoren som 

best forklarte forskjellen mellom gode og dårlige lesere på 9. trinn (Lyster, 2000). Dette 

samsvarte med studien som ble gjennomført av Cunningham og Stanovich (1997), med 

amerikanske barn. Studien viste at barnas ordforråd i første klasse, forklarte 30% av 

variasjonen i leseforståelsen ti år senere. Det vil si at barn som har et godt språk ved 

skolestart, ser ut til å profitere best på læring i forhold til barn med et svakt språk (Aukrust, 

2005). Aukrust (2005) sier også at barn som har et godt utviklet språk ved skolestart, vil 

videreutvikle språket sitt i større grad enn barn som kommer inn i skolen med et dårlig 

utviklet språk. Dette blir omtalt som Matteus-effekten (Aukrust, 2005). 

Også forskningsrapporten til Monica Melby-Lervåg (2011) som omhandler barn fra 

barnehagealder til skolealder, viser at de flinkeste fireåringene kan tre ganger så mange ord 

som de svakeste og denne forskjellen endres ikke når barna blir større. Melby-Lervåg (2011) 

sier at barna ikke greier å ta igjen manglende kunnskap på egenhånd. Om barna med et dårlig 

ordforråd skal greie å ta igjen og komme på nivå med barn som har et aldersadekvat 

ordforråd, må de i snitt lære tre til fire ord pr dag. Likevel vil det ta fem til seks år før de er på 

linje med de andre barna (Biemiller, 2003).    

På bakgrunn av de nevnte stortingsmeldingene som vektlegger at en av hovedoppgavene til 

barnehagen er språkstimulering, ble jeg nysgjerrig på hvordan barnehagene jobber med dette. 

Barnehagelæreren har det overordnede ansvaret for å legge til rette for språkstimulering i 

barnehagehverdagen. Hvilke tanker og erfaringer legger barnehagelærerne til grunn for 

planlegging og gjennomføring av språkstimuleringstiltak? Siden forskning viser at det er stor 

sammenheng mellom barnas språkkompetanse i førskolealder og senere lese og 

skriveutvikling, vil språkstimuleringstiltak som rettes direkte inn på barnas ord og 

begrepsutvikling være viktig å sette søkelyset på. Samtidig må vi ikke glemme at barnehagen 
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som pedagogisk virksomhet har sin egenart og sine tradisjoner som skal ivaretas. 

Anerkjennelse av barndommens egenverdi står sentralt i denne tradisjonen og leken har en 

selvskreven og viktig plass i barnehagen (Kunnskapsdepartementet 2011a, s. 15). I 

barnehagen skal læring foregå i samspill med andre mennesker og miljø og knyttes opp til 

omsorg, lek og danning. Læring skal med andre ord, foregå gjennom lek, interessante og 

motiverende aktiviteter som er tilpasset det enkelte barn. Så hvordan greier barnehagelærerne 

å kombinere dette i jobben med språkstimuleringen? 

    

1.2 Problemstilling 

I lys av dette lyder problemstillingen for oppgaven som følger: 

Hvordan jobber barnehagene med språkstimulering for å utvikle barnas ordforråd og 

begrepsforståelse? 

Med utgangspunkt i problemstillingen har jeg utarbeidet fire forskningsspørsmål. 

1. Hva legger barnehagelærerne i begrepet «språkstimulering» 

2. Hva tenker barnehagelærerne i forhold til planlegging og gjennomføring av 

språkstimuleringsaktiviteter? 

3. Hvordan ser de på sin og barnehagens rolle i forhold til barnas språkutvikling? 

4. Hvilke tanker og holdninger har de til kartlegging av barnas språk? 

 

1.3 Oppgavens utforming og avgrensning 

Kapittel 1 tar for seg oppgavens innhold, bakgrunn, formål, utforming, avgrensning og tilslutt 

en begrepsavklaring. 

Kapittel 2 presenterer relevant teori i forhold til masteroppgavens arbeidstittel og 

problemstilling. Teoridelen er delt inn i hovedkapitler som tar for seg ulike områder som er 

viktige i forhold til barnas språkutvikling. Kapitlene er plassert i rekkefølge ut fra tema og 

spørsmålsrekkefølge i intervjuguiden.   

Kapittel 3 gjør rede for de metodiske valgene som ligger til grunn for undersøkelsen. Dette 

kapitlet tar for seg metode, forskningstilnærming, førforståelse, innhenting og bearbeiding av 

data, validitet og etiske hensyn.  

Kapittel 4 presenterer de mest interessante funnene som kom frem av datamaterialet.   

I kapittel 5 drøftes de mest sentrale funnene opp mot relevant teori og empiri.  
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Kapittel 6 er avslutningskapitlet hvor det blir gitt en kort oppsummering av oppgavens 

hovedfunn samt refleksjoner i forhold til problemstilling og oppgavens relevans. 

  

1.4 Beskrivelse av sentrale begrep 

I de fleste norske forskningsrapportene brukes både ordforråd og vokabular. I følge Forum 

WordReference (2012), er disse to begrepene å betrakte som synonymer. Man kan si at 

ordforrådet eller vokabularet er summen av ordene vi bruker og forstår. Forråd er mengden 

eller lageret av noe, i dette tilfellet er det mengden eller lageret av ord.  Vi kan dele 

ordforrådet inn i en aktiv del som inneholder de ordene vi bruker når vi snakker, og i en 

passiv del som inneholder den mengden ord som vi forstår. Ordene tilegnes gjennom 

kommunikasjon med andre barn og voksne (Espenakk, Ottem og Mørk, 2012).  

Grunnen til at begge begrepene brukes, kan være at ordforråd kommer av det alminnelig 

norske, mens vokabular stammer fra vocabulary som er et engelsk ord og som brukes i 

internasjonale forskningsrapporter. Begrepene brukes om hverandre, men noen ganger høres 

det språklig riktigere å bruke det ene begrepet i stedet for det andre. Man kan si at ordforråd 

betyr antallet eller summen av ord vi bruker og forstår, mens vokabular også kan brukes for 

ordene selv (Forum WordReference, 2012). I likhet med forskningen som denne oppgaven tar 

utgangspunkt i, vil både ordforråd og vokabular bli benyttet som likeverdige begrep i denne 

oppgaven. 

Begrepsforståelse henger nøye sammen med ordforråd. Et ord består av et uttrykk og en 

betydning. Uttrykket hører eller ser vi gjennom tale eller gjennom bokstaver i skrift. 

Betydningen eller forståelsen er der imot abstrakt. Det er det vi forstår når vi hører lydene 

eller ser bokstavene i ordet. Vi kan si at et uttrykk bærer betydning, noe som for eksempel et 

non-ord ikke gjør. Uttrykket tilhører språkets formside, mens betydningen tilhører 

innholdssiden (Høigård, 2006). Begrepsforståelse betyr å knytte betydning til de ulike 

begrepene man hører. For å få en best mulig begrepsforståelse, er det viktig at barna 

eksponeres for nye begrep i samtalekontekster som gir mye fortolkningsstøtte slik at 

begrepene blir «tykke» og «rike». Da kan vi si at forståelsen av et begrep har både dybde og 

bredde (Aukrust, 2005). 

Språkstimulering er et stor og vidt begrep. Slik det brukes i faglitteraturen og i offentlige 

styringsdokumenter, er formålet å øke barnas språkkompetanse. Språket utvikles i samspill 

med andre mennesker og både språkbruken og språksystemet læres ved at barnet gjør sine 

egne språklige erfaringer, danner seg hypoteser, prøver dem ut og justerer dem inntil de når 
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frem til den bruken og grammatikken som gjelder i samfunnet rundt dem (Høigård, 2006). 

Språkstimuleringen kan være både uformell og formell. Uformell ved at den ikke planlegges 

på forhånd, men oppstår spontant, og foregår gjerne i her og nå situasjoner. Den formelle 

språkstimuleringen er planlagte, tilrettelagte aktiviteter som ofte gjennomføres med spesielle 

rammer (Hagtvet, 2004). 

Når barna kommuniserer eller deltar i språklig samspill med andre, tilegner de seg ubevisst og 

gradvis språksystemet. Barna konstruerer sitt eget språk så å si fra grunnen av. Et viktig 

område som barnehagene jobber mye med, er språklig bevissthet. I følge Frost (2003), kan 

man si at språklig bevissthet er et «samlebegrep» for det å kunne reflektere over språket 

(Frost, 2003, s. 88). Språklig bevissthet innebærer at man både reflekterer over språkets 

innholdsside og formside.  Innholdsside ved at man reflekterer over ordenes og setningenes 

mening. Formside ved at man reflekterer over hvordan lyder, ord og setningene formuleres og 

over ord som lyder ens. Fordi de kanskje begynner med samme lyd eller bokstav, eller fordi 

ordene rimer (Frost, 2003). Dette kalles for fonologisk bevissthet.  Fonologisk bevissthet er de 

ferdighetene som gjør at man legger merke til at ord er like eller forskjellige lydmessig. At 

man oppfatter rim, rytmer og kan telle/klappe stavelser. Forskning har vist at det er en 

betydelig sammenheng mellom den fonologiske bevisstheten og den tidlige lesingen (Aukrust, 

2005).  

Kommunikasjon stammer fra det latinske ordet «communicare» som betyr å gjøre noe 

sammen (Grove, 2003). For å gjøre noe sammen må de som er sammen, på et eller annet nivå 

skjønne hverandre. De må også ha et felles formål eller felles enighet om å produsere noe. 

Siden mennesket av natur er et sosialt vesen, søker det fellesskap med andre helt fra fødselen 

av og dermed oppstår det en kommunikativ adferd. Kommunikasjon handler om å utveksle 

informasjon og den kan formidles gjennom både verbale og nonverbale uttrykk (Grove, 

2003).  

Fra høsten 2014, endret man yrkestittelen fra «førskolelærer» til «barnehagelærer». 

Førskolelærer og førskolebarn, er godt innarbeidete uttrykk både hos yrkesgruppen selv og 

ellers i samfunnet. Man trenger derfor tid til å omstille seg. Informantene mine poengterte 

akkurat dette, da noen av dem fortsatt brukte begrepene førskolelærer og førskolebarn. 

Forskning som er gjort før 2014, bruker også disse begrepene. Siden begrepene er 

sammenfallende og likestilte etter min vurdering, har jeg valgt å bruke både førskolelærer og 

førskolebarn der det er naturlig. Andre steder bruker jeg barnehagelærer og barnehagebarn.   
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2. Teori 

Bakgrunnen for denne oppgaven er stortingsmeldinger og rammeplan som er skrevet for den 

norske barnehagen, dermed norske forhold.  Forskningen som jeg har tatt utgangspunkt i, 

beskriver norske barnehageforhold. Undersøkelsen som er gjort i forhold til denne oppgaven, 

er gitt av fem barnehagelærere som er pedagogiske ledere i norske barnehager. Jeg har derfor 

i all hovedsak valgt å benytte teori fra norske forskere og forfattere i denne oppgaven. Blant 

annet har jeg i kapitlet som handler om språkstimulering, valgt å bruke Bente Hagtvets fire 

nøkkelområder som mal for å redegjøre hva språkstimulering er. I utgangspunktet hadde jeg 

delt inn kapitlet om språkstimulering på en annerledes måte. Ut fra dataene som ble gitt i 

intervjuene, så jeg imidlertid at det kunne være hensiktsmessig å dele inn kapitlet på Hagtvets 

måte i stedet for å bruke de planlagte underkapitlene. Jeg synes disse nøkkelområdene 

systematiserer og gir en god oversikt over hva språkstimulering omfatter.  

Teoridelen omfatter forskjellige områder som alle på ulike måter har innvirkning på barnas 

språklige utvikling. I hovedtrekk tar dette kapitlet for seg relevant teori og forskning i forhold 

til barnas språkutvikling, språkstimulering, ord og begrepsforståelse, kartlegging av barnas 

språk og styringsdokumentene som gjelder for norske barnehager. Hver for seg kunne disse 

områdene vært en masteroppgave i seg selv. På bakgrunn av arbeidstittel og problemstilling, 

har jeg derfor valgt ut noen temaer innenfor disse områdene som jeg mener er relevante i 

forhold til oppgaven og undersøkelsen som ble utført for å avdekke denne delen av 

språkarbeidet i barnehagene.    

Teoridelen innledes med et kapitel om barnas språkutvikling, da kunnskaper om dette må 

legges til grunn, for at man skal vite hva man kan forvente av barn med adekvat 

språkutvikling på de ulike alderstrinnene.  I underkapitlet som omhandler språkets innhold, 

har jeg valgt å ta utgangspunkt i Bloom & Laheys modell om språk (1978). I dette kapitlet har 

jeg også valgt å ta med språktremodellen til James Law (2000), som beskriver de ulike delene 

av språket og hvordan disse delene henger sammen.  Deretter handler det om 

språkstimulering. Kapitlet deretter, tar for seg ordforråd og begrepsforståelse. I kapitlet om 

kartlegging, ser jeg på de to kartleggingsverktøyene som oftest benyttes i barnehagen. I tillegg 

har jeg sett på noen innlegg i debatten om kartlegging i barnehagen, for å danne meg et 

inntrykk av hvilke holdninger og meninger fagfolk i og rundt barnehagesektoren har.  Det 

siste hovedkapitlet handler om styringsdokumentene som gjelder for barnehagene i Norge og 

hva disse sier om språk og språkstimulering i barnehagen.      
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2.1 Språk og språkutvikling. 

Uansett hvor vi er, finnes språket rundt oss. Det være seg i bøker, aviser, reklametekster, 

reklameskilt, firmanavn, gatenavn, butikker, elektroniske tekster for å nevne noe. 

Fellesnevneren for disse språklige ytringene, er at de bærer med seg informasjon om noe 

(Kristoffersen, Simonsen og Sveen, 2005). Denne informasjonen kan vi også kalle 

kommunikasjonshandlinger fordi noen har produsert og distribuert disse ytringene for å få 

frem et budskap. Disse ytringene kommer til uttrykk på tre ulike måter, enten som skriftspråk, 

tegnspråk eller som talespråk. Talespråket er den måten man tilegner seg først i livet og kalles 

derfor for førstespråk (Kristoffersen et al., 2005). Siden denne oppgaven handler om 

barnehagebarn, vil det være naturlig at talespråket får størst fokus.   

Gjennom språket lærer vi å forstå verden. Gjennom språket får vi økende innsikt i oss 

sjøl. Språket gir identitet og tilhørighet. Språket er avgjørende for den intellektuelle, 

emosjonelle og sosiale utviklingen. (Høigård, 2006, s. 15) 

Språk blir gjerne omtalt som et mentalt fenomen som vi tilegner oss gjennom kommunikasjon 

i samspill med andre mennesker (Kristoffersen et al., 2005). 

2.1.1 Språkets innhold, form og bruk 

Språk er et komplekst system som inneholder mange aspekter. For å beskrive disse aspektene, 

kan vi bruke Bloom & Laheys språkmodell som forsøker å vise hvordan språket bygges opp 

og relasjonen mellom de ulike dimensjonene eller komponentene. Modellen består av tre 

overlappende sirkler, noe som understreker at de tre dimensjonene utvikles og påvirker 

gjensidig hverandre. Modellen deler språk inn i tre grunnleggende komponenter. 

Komponentene heter form, innhold og bruk. For å oppnå språklig kompetanse, må man mestre 

innholdet i alle tre komponentene (Bloom & Lahey, 1978). 

 

 

 

 

Figur 1: Språkmodell. Fritt etter Bloom & Lahey, 

(1978, s, 22). 
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Språkets form handler om språkets struktur og innebefatter fonologi som tar for seg 

lydsystemet og kombinasjonen av lyder. Morfologi handler om hvordan ord bygges opp, 

hvordan de dannes og bøyes. Syntaks tar for seg systemet som setter ord sammen til større 

helheter, som setningsoppbygging. Språkets innholdsside tar for seg semantikken som 

innebærer å lære hva ordene betyr. Det er denne delen som gir ord og ordkombinasjoner 

mening. Det vil si, hva som blir sagt og hva som blir forstått.  Den siste komponenten er bruk. 

Her ligger språkets pragmatikk. Dette er den sosiale delen av språket og handler om hvordan 

vi tolker og bruker språket i ulike sosiale situasjoner. Det vil si hvordan vi tilpasser språket 

vårt ut ifra den situasjon og sammenheng vi er i, samtidig som vi tar høyde for hvilke 

mottakere vi har å forholde oss til (Bloom & Lahey, 1978).   

2.1.2 Språkutvikling 

Språket tilegner vi oss gjennom kommunikasjon i samspill med andre. Law (2000) sier at 

kommunikasjon er en dynamisk prosess der både individet og miljøet er i samspill. For å 

fremstille og forklare dette har han laget en modell som kalles språktreet. Språktreet viser 

hvordan alle delene i språket henger sammen og er i samspill med hverandre.  En svikt i et 

eller flere av disse områdene, vil føre til konsekvenser for språkutviklingen hos barnet. 

 

 

 

 

 

Figur 2: Språktremodellen, (Fritt etter James Law, 2000) 

 

Røttene på treet representerer forutsetningene for å kunne tilegne seg språk. Det vil si de 

biologiske eller genetiske forutsetningene som oppmerksomhet, hukommelse, kognitive 

funksjoner, hørsel, syn, motorikk og sosial motivasjon/samspill med andre. Stammen i 

språktreet representerer begrepsapparatet og språkforståelsen. For at treet skal utvikle seg til å 

bli et frodig språktre med mange grener og friske blader, må stammen utvikles til å bli solid 

og bærekraftig. Det vil si at det er svært viktig at barna får muligheter til å utvikle et godt 

Bladene – tale, språklig bevissthet, evne til lesing/skriving. 

Grenene – Ekspressivt språk/språkproduksjon. Ordforråd, 

grammatikk, formidlings-/fortellerkompetanse 

Stammen – Språkforståelse, verbal/ikke- verbal 

Røttene – Underliggende evner og ferdigheter som 

samspill, kognitive funksjoner, hukommelse, 

oppmerksomhet, biologiske forutsetninger           

(Espenakk, Klem, Rygvold, Ottem og Saltveit, 2007, s. 9)
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ordforråd og begrepsforståelse. Grenene representerer evnen til å uttrykke seg verbalt. 

Bladene omfatter uttalen av språklydene, evnen til å forstå grammatiske strukturer. Etter hvert 

også evnen til å tilegne seg språklig bevissthet og til lesing og skriving. Denne modellen 

illustrerer at et rikt ordforråd og god begrepsforståelse er viktig for å få en god språkutvikling. 

Modellen viser også at språkutvikling skjer gjennom samspillet mellom biologiske, kognitive 

og sosiale forhold. I tillegg må vi legge til miljømessige forhold, mener Rygvold (2012). 

Barns språkutvikling er avhengig av hvordan miljøet rundt barnet, legger til rette for 

språkstimulering blant annet ved at voksne bruker et barnetilpasset språk (Rygvold, 2012). 

Det er viktig å bygge et «stillas» om barnets språklige ytringer. Stillaset skal gi støtte mens 

det språklige arbeidet og utviklingen skjer og tas ned etter hvert som «byggverket» står av seg 

selv (Høigård, 2006).  

Det er utfordrende å feste språkutvikling til bestemte alderstrinn, fordi språkutviklingen til det 

enkelte barn er forskjellig og det kan være stort sprik mellom ferdighetene til barna. Et barn 

kan ligge både foran og etter den gitte alderen uten at det trenger å være bekymringsfullt. 

Likevel er det helt nødvendig at man har kunnskap om barnas språkutvikling for å vite hva 

man kan forvente seg på de ulike alderstrinnene (Kunnskapsdepartementet, 2007-2008).  

Helt fra barnet blir født, er det innstilt på kommunikasjon og sosialt samspill med omverdenen 

og da spesielt med mor eller annen omsorgsperson. Allerede som foster blir barnet kjent med 

mors stemme og talerytme og vil dermed kunne kjenne igjen mors stemme fremfor andre 

stemmer i løpet av de første dagene etter fødselen (Høigård, 2006). Man kan derfor si at 

allerede som nyfødt er barnet et sosialt individ, som er interessert i kontakt med andre 

mennesker. Til sammen utgjør dette et godt grunnlag for senere å kunne tilegne seg og lære 

språk (Wagner, 2003). Omkring seks – måneders alder danner barna seg mentale 

representasjoner av et objekt. Det vil si at barnet vil lete etter et objekt som er kommet ut av 

syne. Dette er en viktig forutsetning for at barnet senere skal lære seg ord. Ved ett - årsalderen 

begynner de første ordene å komme og da særlig innholdsord som substantiv og verb, men 

også utpekende ord som jeg, du, han, den, det. I slutten av andre leveår, vil ofte den såkalte 

ordspurten sette inn. Her er det store variasjoner fra barn til barn, så alt innenfor 1-3 år, anses 

som vanlig. Ordspurt vil si at perioden med sakte innlæring av de første 20-50 ordene, vil bli 

avløst av en periode der ordlæringen vil gå mye raskere. Her vil barna forsøke å sette ordene 

sammen til ytringer (Wagner, 2003). Gjennom hele denne prosessen fra det første samspillet 

til barnets forsøk på å sette sammen ord til ytringer, er barnetilpasset tale viktig (Rygvold, 

2012). Dette er viktig for barnas språklige tilegnelsesprosess.  
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Når barnet deltar i språklig samspill med andre mennesker, vil det også ubevisst og gradvis 

tilegne seg språksystemet. En viktig motivasjonsfaktor er at barnet har behov for å kunne 

forstå og uttrykke seg slik at de blir forstått. De ønsker å lære språksystemet med alt det 

innebærer, fordi de har bruk for det (Høigård, 2006). I tidligere teori mente man at barna lærte 

språksystemet gjennom imitasjon og forsterkning. I dag mener man at mennesket har en 

medfødt språklæringsevne som gjør at barnet begynner å jobbe med språket på et ubevisst 

plan, med en gang det er født. Barnet vil konstruere sitt eget språk fra bunnen av ved å 

analysere, organisere og prøve ut forskjellige regler ut ifra de ulike nivåene i språket. Barnet 

kan gjerne ha startet med å si «gikk», men etter hvert gå over til å si «gådde». Da har barnet 

oppdaget et system i språket som det gjerne vil bruke på alle ord. Etter hvert vil de oppdage at 

visse regler ikke samsvarer med omgivelsenes språk. De vil dermed foreta revideringer av 

reglene sine og tilpasse språket til omgivelsenes språk (Høigård, 2006). 

Ragnhild Söderbergh referert i Høigård (2006, s. 108), mener at det er fire punkt som 

sammenfatter hvordan talespråket læres av barnet. Innlæringen må skje i samspill med andre 

mennesker hvor språk og handling sammen har en funksjon. Innlæringen må også skje i 

konkrete og forståelige situasjoner for barnet hvor ordene får direkte betydning ut fra 

sammenhengen. Hun mener også at barnet lærer best ved å bruke språket selv. Slik vil barnet 

selv oppdage språkets indre struktur. Med språkets indre struktur menes språkets grammatikk 

(Høigård, 2006, s. 108).  

Ved fire-års alderen har barn i normal utvikling lært seg et grunnleggende vokabular og 

grunnleggende grammatikk. Man kan si at barnet har tilegnet seg hverdagsspråket (Espenakk, 

Klem, Rygvold, Ottem og Saltveit, 2007). De har ordforråd som dekker det meste, samtidig 

som uttalen og grammatikken blir forstått av fremmede.  De har også utviklet ferdigheter i 

forhold til konversasjon som for eksempel stille spørsmål, svare på spørsmål, turtaking i 

dialog, kommentere det som blir sagt (Wagner, 2003). Selv om 4-åringene kan mye om språk, 

fortsetter språkutviklingen både når det gjelder ordforråd, begrepsdybde og 

fortellerkompetanse. Etter hvert erverver barnet seg et mer situasjonsuavhengig språk. Dette 

krever at barnet må ta mottakers perspektiv. Noe som er en krevende språklig ferdighet 

(Espenakk et al., 2007).  

Oppsummert kan man si at det er mange faktorer som danner grunnlaget for hvilken 

språkutvikling barna vil få. Faktorer som oppvekstmiljø, språk, kultur, normer, oppdragelse 



11 
 

samt den tryggheten, kjærligheten og aksepten barna har fra miljøet rundt seg, er avgjørende 

for den utviklingen barnet vil få (Espenakk et al., 2007). 

 

2.2 Språkstimulering 

Som Høigård (2006) poengterte gir språket oss identitet og tilhørighet. Språket gjør at vi får 

innsikt i oss selv. Språkstimulering er dermed et viktig verktøy i forhold til å styrke barnas 

identitetsdanning, selvbilde og selvfølelse. Utgangspunktet for språkstimulering bør derfor 

være barnas interesser, behov og initiativ (Hagtvet, 2004). For at språkstimuleringen skal gi 

best mulig utbytte, er det viktig at barna er motiverte til å jobbe med å lære. Motivasjon 

oppnås ved at barna interesserer seg for aktiviteten og opplever mestring. Mestring og 

motivasjon er dermed to viktige stikkord i forhold til språkstimulering. Barnehagen er en god 

arena for å kunne utforske og eksperimentere med språket gjennom lek og daglige aktiviteter. 

På den måten vil barna få erfaringer med hvordan man bruker språket på forskjellige måter, 

før kravene om mestring blir for dominerende. I barnehagen gis det større rom for å utvikle 

seg i egen takt og på en mer barnesentrert måte enn det skolen har muligheter til (Hagtvet, 

2004). Mestring av språk handler ikke bare om ord og setninger, men også om 

kommunikasjon og sosiale samspillferdigheter (Espenakk et al., 2007).  

Forskning har vist at en parallell stimulering av både tale og skriftspråk bidrar positivt til 

språkutviklingen hos førskolebarn, vel og merke om den foregår på førskolebarnas premisser. 

I Norden har det ikke vært praksis å starte lese- og skriveopplæringen før skolestart, mens for 

eksempel i Frankrike starter man allerede ved fire års alderen (Hagtvet, 2004). Likevel er 

grensene mellom skole og barnehage også her i Norden blitt mindre markante i løpet av den 

siste ti års perioden. En av grunnene til dette kan være, at vi har ervervet oss ny innsikt i 

hvordan skriftspråket kan utvikles på naturlige måter både i barnehage og i hjemmene til 

barna (Hagtvet, 2004). Motivasjonen hos barna avhenger av hvordan aktiviteten utføres. Er de 

skriftlige aktivitetene selv initierte og tar utgangspunkt i barnas interesser, vil 

skriveaktiviteten lettere oppleves som lek i stedet for plikt.  
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2.2.1 Nøkkelområde 1- generelle språkferdigheter 

Hagtvet deler språkstimulering inn i fire nøkkelområder som hun mener er grunnleggende i 

morsmålsopplæringen på alle nivåer fra treårsalderen til ungdomstrinnet, da på 

alderstilpassede områder (Hagtvet, 2004). Nøkkelområde 1 handler om generelle 

språkferdigheter. Dette området tar for seg «her og nå» – dialogen, begrepsstimuleringen og 

gruppesamtalen som er viktige temaer for den språklige utviklingen i småbarnsalderen. 

Gode her og nå – dialoger eller samtaler danner et godt grunnlag for både muntlig og skriftlig 

språkstimulering. Denne formen for kommunikasjon er den mest grunnleggende av alle 

former for kommunikasjon (Lind, 2005).  I denne dialogen er ordene gjennomskuelige fordi 

situasjonen gir dem mening, og taler og lytter kan se og høre hverandre (Hagtvet, 2004). For å 

skape en god her og nå – dialog forutsetter det at kommunikasjonspartneren har både tid og 

evne til å lytte aktivt. Aktiv lytting signaliserer at man er interessert i det samtalepartneren 

uttrykker. Da føler barna seg sett og tatt på alvor og det gir motivasjon til videre dialog. Det er 

viktig å huske at barn trenger tid til å oppfatte og forstå innholdet av hva som blir sagt. I 

tillegg trenger de tid til å planlegge det de selv ønsker å formidle (Espenakk et al., 2007). 

Dessverre kan det virke som denne typen dialog som er svært viktig for den språklige 

utviklingen til barna, blir mindre benyttet enn før. Den avgjørende faktoren her er tid. Her og 

nå – dialogen kan fort drukne i aktiviteter, forpliktelser og prosjekter som er planlagte. Gode 

her og nå – dialoger kan ikke planlegges på forhånd (Lind, 2005).  

Hagtvet (2004, s. 208) sier at i prinsippet læres begreper på to måter. Direkte erfaringer med 

referenter eller førstehåndserfaringer er den første måten. Førstehåndserfaringer gir gjerne en 

multisensorisk inngang til begrepene. Barna opplever begrepene med de ulike sansene, de 

erverver egne erfaringer i forhold til begrepene. For eksempel begrepet bål. Begrepet bål er 

ikke lett å huske, men om barnet har luktet, sett og opplevd hva et bål er, vil begrepet huskes 

bedre av barnet. Barn må høre, se, røre og gjøre (Espenakk, 2007). Den andre måten er 

gjennom forklaringer, beskrivelser, definisjoner, også kalt andrehåndserfaringer (Hagtvet, 

2004). Fagmiljøet har vært og er fortsatt uenige om hvilken måte som er best. Barn lærer 

begreper både gjennom erfaring og voksnes forklaringer. Hvilken måte som er best, kommer i 

stor grad an på det enkelte barnet. I barnehagen vil de daglige gjøremålene være en god 

inngang til førstehåndserfaringer med grunnleggende ord og begreper. Samtaler ved 

matbordet, ved påkledning, i forbindelse med kjøkkenaktiviteter, på turer og i utelek vil være 

viktige virkemidler for kobling av ord og førstehåndserfaringer (Hagtvet, 2004). For eksempel 
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vil en tur i nærmiljøet kunne utløse mange interessante samtaler. Det være seg om blomster, 

dyr, mennesker, maskiner eller andre situasjoner (Høigård et al., 2009). 

Gruppesamtalen er det tredje temaet i nøkkelområde 1 og da tenker man gjerne 

gruppesamtalen som samlingsstund. Samlingsstunden har gjennom mange år vært en 

hovedramme for barnehagens pedagogiske aktiviteter, men har de siste årene fått mye kritikk. 

Samlingsstunden er lite egnet som individtilpasset tiltak, men godt egnet til å skape felles 

opplevelser, samhold og gruppeidentitet. Gruppesamtalene eller samlingsstundene er særdeles 

egnet for å brukes til holdnings og kunnskapsoppbyggende samtaler. Alle får de samme 

beskjedene og barna kan komme med egne innspill som andre kan bygge videre på.  Dette 

forutsetter at barna er aktive, engasjerte og at kunnskapsutviklingen skjer innenfor barnas 

nærmeste utviklingssone (Bråten, 1996). Man kan også dele barna inn i mindre grupper, slik 

at det blir lettere å sørge for at alle får bidratt med sitt i samtalen (Høigård et al., 2009).  

2.2.2. Nøkkelområde 2 - Situasjonsuavhengig språk 

Nøkkelområde 2 dreier seg om situasjonsuavhengig språk. Gradvis mestrer barna å fortelle 

om opplevelser og situasjoner som de har opplevd og om ting og personer som ikke er 

konkret til stede her og nå (Espenakk et al., 2007). Utviklingen fra et situasjonsavhengig språk 

til et situasjonsuavhengig språk, er et sentralt trekk i språkutviklingen i tre- til syvårsalderen 

(Espenakk et al., 2007). Anward referert i Hagtvet (2004, s. 216) mener at utviklingen frem 

mot et situasjonsuavhengig språk går fra et kommenterende via et berettende til et 

fremstillende språk. Han ser disse tre dimensjonene som grunnleggende språklige sjangre og 

mener at forholdet mellom kommunikasjonspartnerne og nærhet til emnet, er de viktigste 

skillene mellom de tre sjangrene (Hagtvet, 2004).  Nærheten til emne vil variere fra fysisk 

nærhet som vil si at man kommuniserer når situasjonen oppstår (her og nå), til mental nærhet 

hvor man ved en senere anledning snakker om situasjonen, men med en felles førforståelse 

(der og da), (Lind, 2005).  Ved konstruert nærhet må kommunikasjonspartnerne skape en 

felles forståelsesramme for å forstå hverandre. Når språket brukes kommenterende eller 

styrende, danner den konkrete situasjonen bakgrunn for kommunikasjonen. Denne sjangeren 

benyttes av de yngste barna, men også barna fra tre- til femårsalderen som er midt i 

vokabularspurten, vil ha stort utbytte av at opplevelsene blir kommentert og benevnt. I det 

berettede språket må bakgrunnen for kommunikasjonen etableres i teksten. I denne sjangeren 

løsriver man seg fra den konkrete situasjonen. Dette krever både gode språklige ferdigheter 

men også mottakerbevissthet. Når barnet evner å ta mottakerens perspektiv ved å ta hensyn til 
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mottakerens forutsetninger og bakgrunnskunnskap, kan barnet «desentrere» (Høigård, 2006). 

Rommetveit (1972), forklarer dette begrepet med «å være gjest i den andres sinn».  

For at språkutviklingen skal bli så optimal som mulig, er det viktig at barna får høre og bruke 

et fortellende språk som blant annet vil gi erfaringer med syntaks både på setning og 

tekstnivå. Det bør derfor legges til rette for at barna får erfaring med ulike språksjangre i 

barnehagen (Hagtvet, 2004). Gjenfortelling omfatter gjenskaping av både fortellinger, vitser 

og eventyr, gjerne ved hjelp av fingerdukker, hånddukker, stangdukker, teater, tegninger eller 

ved lekeskriving. Eventyr har en særstilling i barnehagen og er høyt verdsatt av barna. 

Eventyrene kan gjenfortelles på ulike måter blant annet for å stimulere barnas hukommelse, gi 

barna erfaringer og bevissthet om at en tekst har en struktur der ting skjer i bestemte 

rekkefølger og at et eventyr har en begynnelse, en handling og en slutt (Hagtvet, 2004). Dette 

kaller Høigård (2006) for «fortellingsgrammatikk». Fortellingsgrammatikk handler om de 

reglene vi ofte ubevisst bruker når vi lager en fortelling (Høigård, 2006). Ofte vil også barna 

gjenfortelle og videreutvikle eventyret i leken sin senere. Eventyr eller muntlig fortelling er 

også et godt redskap for å utvikle ordforråd og begrepsdybde i en meningsfull sammenheng. 

For eksempel kan eventyr være en god måte å utvide kjennskap til synonymer. Dette er særlig 

viktig ved lavfrekvente ord som barnet sjeldent møter (Karsrud, 2010). 

2.2.3 Nøkkelområde 3 – språklig bevissthet 

Nøkkelområde 3 handler om språklig bevissthet. Forskning har vist at språklig bevissthet 

dannes gjennom erfaring, og det er viktig at den stimuleres fra barnehagealder og frem til sen 

ungdomsalder. Barn med god språklig bevissthet er gjerne aktive språkbrukere som har fått 

erfaringer med språk gjennom samtaler, høytlesing og rim og regler. De første tegnene på at 

barna utvikler språklig bevissthet er når barna korrigerer seg selv, også kalt spontan 

selvkorreksjon (Hagtvet, 2004). En annen form for selvregulert tale er når barna tilpasser 

språkbruket etter hvem det snakkes med. Barnet regulerer språket etter om det er småbarn de 

snakker med eller det er voksne. Dette kalles pragmatisk bevissthet. Pragmatisk bevissthet 

omfatter også en forståelse for hvordan man kan bruke språket for å skape bestemte effekter, 

for eksempel språklige formuleringer som gjerne gagner barnet selv. 

Aktiviteter som inneholder bevegelse, rim, rytme, stavelser og sang er sentrale verktøy i 

stimulering av barnas språk, særlig i tre- til fem årsalderen. Dette er aktiviteter som stimulerer 

barnas fonologiske bevissthet (Lyster, 2012). Barna gjør dermed sine første erfaringer med 

språket som form, i tillegg til at de fysisk erfarer det på kroppen. Aktivitetene legger blant 
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annet opp til at barna skal «kjenne» hvor man setter stavelser i ord. Andre aktiviteter dreier 

seg om å rette barnas oppmerksomhet mot lydlikheter i deler av ord, for eksempel i enderim. 

Når vi snakker om språklig bevissthet i forbindelse med lese- og skriveutviklingen, vil det 

først og fremst si bevissthet om de minste segmentene i ord, altså fonemene eller språklydene 

(Lyster, 2012). Man kan si at det alfabetiske prinsippet er en slags kode for kobling mellom 

talt og skrevet ord og denne koden må barna knekke for å kunne lese og skrive alfabetisk. 

Vanligvis blir ikke barna bevisste på fonemene før i fem – seksårsalderen, men om fonemene 

er innfelt i større lydenheter som for eksempel ord, rim og stavelser, vil barna oppdage og 

oppfatte de allerede i tre – fireårsalderen. Først som opplevelse hvor barna klapper og tramper 

stavelser, og hvor rim og regler læres utenat. Siden på et mer analytisk plan hvor man snakker 

om ord, rim og stavelser (Hagtvet, 2004). Alle aktivitetene må foregå på lekende måter slik at 

barna opplever mestring og dermed erverver motivasjon til å holde på med aktiviteten.   

2.2.4 Nøkkelområde 4 – lese- og skriveerfaringer 

Nøkkelområde 4 handler om erfaring med skriving og lesing. Ifølge Solstad (2008) er det tre 

viktige områder for lesekompetanse i barnehagen. Disse tre områdene er avhengige av 

hverandre, samtidig som de overlapper hverandre. Det første området dreier seg om 

leseopplæring. I denne sammenhengen betyr ikke leseopplæring drill og innlæring, men heller 

at barnehagelæreren skal skape nysgjerrighet for skriftspråk og stimulere barnas lese og 

skriveutvikling samt gi barna erfaringer med dekontekstualisert språk. Dette krever at barna 

greier å skape mening i tanker og ideer som ikke er avhengige av her og nå situasjonen eller 

med andre ord, situasjonsavhengige kontekster (Solstad, 2008). Dekontekstualisering er for 

øvrig et omdiskutert begrep i litteraturen om barns språkutvikling. Mange mener at man heller 

burde bruke begrepet «rekontekstualisering» fordi dette er et mere dekkende begrep i forhold 

til at barnet viser evne til å bruke språket i en annen kontekst (Hagtvet, 2004; Solstad, 2008).  

Leseoppdragelse er det andre ferdighetsområdet innenfor lesing i barnehagen. Under dette 

ferdighetsområdet skal førskolelæreren føre an å gjøre barna kjent med et bredt spekter av 

sjangre og ulike kommunikasjonssituasjoner. Her under ligger også kultur som i arv og 

tradisjoner. Ifølge Solstad (2008) må kultur både skapes og levendegjøres i tillegg til at den 

må fornyes og aktualiseres. Dette er viktig både for barnas kulturidentitet, men også for 

identitetsutvikling og for å skape tilhørighet. Dette området var det særlig en av barnehagene 

som var opptatt av. De brukte sang, sagn, fortellinger og tradisjoner til å øve opp 

leseoppdragelsen. 
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Leselyst og leseopplevelse er det siste perspektivet som tas inn i argumentasjonen for hvorfor 

lesing er viktig for førskolebarn. Her skal førskolelærerne bidra til å skape fasinasjon for 

lesing hos barna. Slik at de også gjerne vil bli lest for når de er hjemme. Dette er et særdeles 

viktig område i og med at det har med interesse og motivasjon å gjøre. Skaper man leselyst 

hos førskolebarn, vil de oftest ta dette med seg inn i skoletiden og bli gode lesere (Solstad, 

2008).  

Barnehagen er en god arena for barna til å bli kjent med og utforske skriftspråket i eget tempo 

gjennom lek og hverdagsrutiner hvor det ikke er noe press på å lære. På den måten får de 

innsikt i sammenhengen mellom tale og skrifttegn på egne premisser. Dette er viktig for å 

forebygge fremmedgjøring av skriving. Hensikten med skriftspråkstimulering i barnehagen er 

først og fremst å gi barna erfaringer med skriftlig kommunikasjon gjennom 

eksperimenterende skriving. Det vil si at barna gjør seg erfaringer gjennom ulike måter å 

skrive på. Det kan være skribling eller lekeskriving, tegning, forsøk på bokstavlignende tegn, 

eller som de eldste barna ofte er opptatt av, skrive bokstaver på ark, pc eller på Ipad.  Det er 

også viktig at barna utvikler en bevissthet om at for eksempel skribleriene eller lekeskrivingen 

betyr noe. I begynnelsen betyr gjerne skribleriene det barnet selv bestemmer. Etter hvert som 

barna først skriver tekst og siden blir bedt, om det ønsker å lese det høyt, ser man at det ligger 

både språklig kreativitet, emosjonell og intellektuell innsats bak skrivingen. Lekeskriving har 

stor betydning både for skriveutviklingen, men også for sammenhengen mellom 

skriveutviklingen og leseutviklingen (Hagtvet, 2004). 

En forutsetning for at barna skal bli bevisste på at skrift har mening og at det å lese og skrive 

er nyttig og meningsfullt, er at de selv opplever at skrift er viktig. Her kan skriftbilder være 

nyttig.  Det kan gjerne være ord fra hverdagen til barna. Barn er gode til å memorere og det 

tar vanligvis ikke lang tid før barna har memorert et ordbilde. I neste omgang kan ordbildet 

være en trigger når barnet skal begynne å lese og skrive alfabetisk, særlig om ordbildet finnes 

i teksten det jobbes med. Kjente ord vil være et godt utgangspunkt for å utforske nye ord, 

siden man gjerne både leser og skriver disse ordene med letthet (Hagtvet, 2004). Det er viktig 

for skriftspråkutviklingen at barna er omgitt av skriftspråkstimulerende interiør som for 

eksempel ordbilder fra hverdagen til barna, ordbilder fra prosjekter eller temaer som det 

jobbes med. I et skriftspråkstimulerende miljø bør også navnene til barna på avdelingen være 

synliggjorte, slik at barna lærer seg ordbildet både av sitt og andre sitt navn.  Hensikten med å 

ha skriftbilder i miljøet, er å motivere barna til selv å eksperimentere med lesing og skriving 

med hjelp fra voksne som gir tilpasset støtte i forhold til barnas ståsted.   
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2.3 Ordforråd og begrepsforståelse 

Vygotsky mener at ord innehar en viktig plass i menneskets språklige utvikling, fordi de er 

levende sammenslutninger av lyd og mening. En lydkombinasjon som ikke har noen mening, 

er ikke et ord (Bråten, 1996). I de senere årene har barnas tidlige ordforråd fått en stadig større 

interesse i studier av leseutvikling (Hagtvet, 1996; Lyster, 2000; Biemiller, 2003; Hagtvet et 

al, 2011). Analysene viste signifikante sammenhenger både mellom ordforråd og 

leseforståelse og mellom ordforråd og ordavkoding. Andre studier har vist at det allerede i 

barnehagealder er store forskjeller mellom barns ordforråd (Lyster, Horn og Rygvold, 2010) 

og at disse forskjellene bare vil fortsette å øke gjennom skoleløpet hvis man ikke setter inn 

tiltak for å styrke ordforrådet (Rygvold, 2012).  

2.3.1 Talespråk og språkforståelse 

Noen vil beskrive barnas språkutvikling ved å skille mellom talespråk og språkforståelse. 

Talespråket til barna vil være enklere å få oversikt over enn språkforståelsen, siden man hører 

barnets tale, mens det kan være utfordrende å få tak i barnas forståelse av språket. Likevel er 

det språkforståelsen man bør kartlegge for å finne ut hvor barnet står i sin språkutvikling. En 

forsinket utvikling i talespråket til en toåring, trenger ikke å vekke engstelse. Derimot er det et 

varseltegn om barnet har dårlig språkforståelse i toårsalderen, siden det typiske 

utviklingsmønsteret viser at språkforståelsen kommer før taleforståelsen (Espenakk et al., 

2007). Språkforståelsen danner grunnlaget for den videre språkutviklingen til barnet. Ved 

vurdering av barnets språk er det dermed viktig å kartlegge både tale og forståelse (Horn, 

2003). Disse to sidene er avhengige av hverandre og påvirker gjensidig hverandre i 

utviklingen. Vygotsky (1996) mener at ordlæring forutsetter en forutgående innlæring av 

begreper som ordene refererer til. Utfordringen i å støtte barnas språkutvikling ligger ikke i 

innlæring av lyder, men i innlæringen av begrepene som ordene refererer til (Bråten, 1996) 

2.3.2 Tilegnelse av nye ord 

Når man skal tilegne seg nye ord, er det mye som skal læres, for ord har både en form og 

innholdsside. For å lære et nytt ord må man lære seg å gjenkjenne lydbilde av ordet, man må 

lære hvordan det skal uttales slik at det gjenkjennes av andre. Man må lære hvordan ordet 

brukes grammatikalsk og hvilke meninger det kan formidle i forskjellige sammenhenger. Med 

andre ord er det viktig å se forbindelsen mellom ordets form (uttrykk) og ordets innhold 

(betydning) (Wold, 2008) Ordtilegnelse er både en kompleks og sammensatt ferdighet 
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(Espenakk et al., 2007). Når barnet skal erverve seg forståelse av et begrep, gjenstand, 

handling eller fenomen, må barnet først skille ordet ut fra ordstrømmen det er omgitt av. 

Samtidig må de knytte ordklangen eller lydbilde til den spesielle gjenstanden, handlingen eller 

fenomenet det symboliserer. Det nye ordet lagres dermed i hukommelsen i det semantiske 

også kalt indre leksikonet som er ordforrådet (Espenakk et al., 2007). Dette indre leksikonet 

inneholder den delen av langtidsminne, hvor kunnskapen om de enkelte ordene er. Ordene 

lagres med forskjellige identiteter i langtidsminnet. Den ene identiteten handler om ordets 

lydstruktur (uttrykket). Dette utgjør ordets fonologiske identitet. Kunnskapen om hva ordet 

betyr, utgjør ordets semantiske identitet. Mellom disse to identitetene er det 

assosiasjonsbaner. Når barn leter etter bestemte ord eller begreper når de snakker, kan det 

skyldes at assosiasjonsbanene ikke er mange og faste nok, som i eksempelet til Irmelin 

Kjeldaas (2009), hvor barnet ikke kunne begrepet elv, men visste hva begrepet betød, i og 

med at barnet forklarte begrepet som «vann med fart i». Eller det motsatte hvor barn bruker 

ord som de ikke har koblet til noe begrepsinnhold enda. Når assosiasjonsbanene er faste så vet 

vi straks vi hører et ord uttalt, hva det betyr. Straks vi har bruk for et ord vi kjenner 

betydningen av, vet vi hvordan det lyder. Når ordene brukes i meningsfylte sammenhenger, 

styrkes assosiasjonsbanene mellom ordenes fonologiske og semantiske identitet (Høigård, 

2006). 

Man mener at fonologisk bevissthet kan være en faktor som understøtter barnas 

ordforrådslæring, fordi evnen til å analysere lydene i språket kan bidra til ordlæring. Høy 

fonologisk bevissthet gjør barna i stand til å oppfatte og skille mellom ordmening (Dickinson, 

McCabe, Anastasopoulos, Peisner-Feinberg & Poe, 2003).   

Å lære seg nye ord bringer med seg flere utfordringer. En utfordring vil være like lydbilder 

som har ulik mening. For eksempel lærer de fleste barna tidlig hva ordet ball innebærer, men 

ordet ball kan også bety et dansearrangement. Slike lydlike ord kalles homonymer (Wold, 

2008). Etter hvert som barnet får flere erfaringer med bruk og forståelse av ords mening, vil 

også betydningsinnholdet utvikles og endres.  

Det er viktig å være åpen for individuelle særtrekk ved barnas ordforråd. Ofte ser man at 

barna har et velutviklet ordforråd på enkelte områder, men et langt svakere utviklet ordforråd 

på andre områder. Ordforrådet avspeiler gjerne familiens og barnets aktivitetsområder og 

interesser. Barn som vokser opp på en gård, vil mest sannsynlig ha et godt utviklet ordforråd 

når det gjelder dyr, redskaper, utstyr og kjøretøy, mens barn som knapt har vært på besøk på 
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en gård, sannsynligvis vil ha et dårligere ordforråd når det gjelder dette området. Både på 

grunn av nærheten til begrepene i forhold til å se, høre og føle ordene, men også i forhold til 

at barna ikke har opplevd ordene i en meningsfull kommunikasjonssituasjon. For at et barn 

skal kunne et ord, er det en forutsetning at det har hørt ordet brukt (Wold, 2008). 

2.3.3. Evne til referanse og kunnskap i forhold til ordenes betydning 

En annen stor utfordring som barn møter når de skal utvikle ordforrådet sitt, er referanse i 

forhold til ordets mening. Referanse har å gjøre med ords forhold til verden. Ordet viser til 

objekter i verden, relasjoner mellom objekter, eller det refererer til handlinger utført i verden 

(Wold, 2008). Til tross for at barna lærer å finne frem til hva ord referer til, greier verken 

lingvister, psykologer eller filosofer å forklare hvordan barn lærer seg dette. Ofte benevner vi 

ord på forskjellige måter. For eksempel kan en hund omtales som dyr en dag, mens vi neste 

dag sier for eksempel elghunden, hvor vi neste dag sier «menneskets beste venn» og neste dag 

omtaler vi den som «ugagnskråke». Det kreves språklig kompetanse for å skjønne at disse 

utsagnene faktisk refererer til den samme hunden.  

Det kan også oppstå feilkoblinger i forholdet mellom ord og referent. Barnet kan oppfatte feil 

lydbilde på grunn av situasjonen det befinner seg i. For eksempel sier et barn, danse til ordet 

kjole, fordi moren pleier å danse når hun har kjole på. I tillegg har barnet hørt ordet danse i 

forbindelse med kjole, dermed oppstår det en feilkobling. Utfordringene øker ytterligere ved 

bruk av ikke observerbare referenter som blant annet refererer til følelser eller indre tilstander. 

Utfordringer som underekstensjon og overekstensjon er også svært vanlig blant barn. 

Overekstensjon betyr at barna bruker et ord om en større gruppe referenter enn det som er 

vanlig. For eksempel er det mange barn som refererer ordet pappa til mann. Når det gjelder 

underekstensjon vil det motsatte skje. Et barn vil da ha vanskeligheter med å forstå at esker 

kan være både runde, firkantete, rektangulære men likevel heter alle esker (Wold, 2008). 

Det kan være utfordrende å finne ut av et barns ordforråd og begrepsforståelse. Det er ofte 

stor variasjon i ordforrådet blant førskolebarna. Siden ordforrådet ser ut til å ha stor 

innvirkning på senere leseutvikling, er det viktig å jobbe for å øke barnas ordforråd, men også 

øke barnas kunnskaper om hvordan ordene bygges opp. For å oppnå en dypere forståelse for 

ordet, kreves det omfattende kunnskaper. Man trenger kunnskaper om ordets mulige 

synonymer og antonymer, og om ordets betydninger i ulike sammenhenger. Man trenger 

morfologiske kunnskaper som for eksempel hvordan forstavelser og endelser endrer ords 

betydning. For eksempel vil u som forstavelse kunne endre betydningen av et ord til det 
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motsatte av hva rotmorfemet opprinnelig refererte til. Venn blir uvenn, heldig blir uheldig. 

Ved å legge til –er eller bare –r får vi flertall av den opprinnelige entallsformen, som for 

eksempel gutt blir til gutter og jente blir til jenter. Vi kan også danne nye ord ved å legge 

sammen ord som hver for seg betyr noe annet, for eksempel snø+ mann blir snømann, løve+ 

tann blir løvetann (Lyster & Frost, 2008).  

2.3.4 Formelle eller uformelle begreper 

Vygotsky (1996) mener at begrepsdannelse og begrepsutviklingen til barn, avhenger av 

barnets sosiokulturelle erfaringer og opplevelser. Han skiller mellom spontane begrep og 

akademiske begrep. Piaget (1996) brukte spontane begrep og ikke spontane begreper. Det 

som oftest blir brukt i bøker er uformelt språk eller dagligtale på den ene siden og formelt 

eller akademisk språk på andre siden (Bråten, 1996). Tar vi utgangspunkt i Vygotskys 

inndeling, mener han at spontane begrep utvikles gjennom sosiale erfaringer i naturlige 

situasjoner i dagliglivet, altså hverdagslivets begreper. Det er praksis, erfaringer og kontakt 

med konkrete gjenstander og uformelle sosiale kontakter, som danner grunnlaget for 

utviklingen av disse begrepene. Spontane begreper begynner med det konkrete og går over til 

det generelle. Akademiske begreper referer til skolespråket og lærebokspråket som brukes i 

diskusjoner om abstrakte ting, teoretiske ideer, perspektiver og synspunkt (Bråten, 1996).  For 

å danne et godt utgangspunkt for innlæring av akademiske begreper, er det viktig at barna har 

et godt utviklet hverdagsspråk som innebefatter at ordforrådet og begrepsforståelsen har både 

bredde og dybde.  

2.3.5 Sosialt samspill som grunnlag for språklig utvikling. 

Samspill er et viktig grunnlag for læring. Gjennom samspill lærer barna, hvordan det er å 

være sammen med andre mennesker. Først og fremst får barna kunnskaper om den sosiale 

handlingen som igjen gir grunnlag for utvikling av kommunikative og språklige ferdigheter. 

Dialog er et godt eksempel på kommunikativt samspill. I en dialog deler partene 

oppmerksomhet, de formidler og mottar signaler i tillegg til at de må tilpasse seg hverandre 

(Færevaag, 2003b). Mange mener at dette samspillet er selve drivkraften i barnas 

kommunikative utvikling. Gjennom samspill med bevisste voksne vil barnet strekke seg 

lengre, enn om barnet hadde måttet utforske verden på egenhånd. 

Dette støttes av Vygotsky i Bråten (1996) som understreker at sosialt skapte 

læringsbetingelser er avgjørende for det enkelte barns mulighet for læring. Videre hevder han 
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at barnas kompetanse må forstås ut fra to synsvinkler. På den ene siden er den en konsekvens 

av kognitive prosesser som allerede har funnet sted. Dette kaller han det «aktuelle» 

utviklingsnivået. Ut ifra dette aktuelle utviklingsområdet vil man ifølge Vygotsky i Bråten 

(1996) kunne ane kimen til videre utvikling. Dette nivået kaller han det «potensielle» 

utviklingsnivå. I følge Vygotsky (1996) betegner det potensielle utviklingsnivået et nivå som 

er innenfor rekkevidde for barna og som det under noen omstendigheter kan nå. Det er her 

den kompetente og bevisste voksne kommer inn som den viktigste faktoren for barnas 

språkutvikling. Vygotsky (1996) mente at barnet i samhandling med voksne eller mer 

kompetente venner, kan prestere mer enn det kan klare på egen hånd. Det barna greier med 

hjelp i dag, vil de senere kunne greie alene. Dette kaller han den «nærmeste» utviklingssonen. 

Videre hevdet Vygotsky (1996), at gjennom samarbeid og samhandling med voksne eller 

andre barn styres barna mot et høyere trinn i sin egen utvikling (Bråten, 1996). På den måten 

skjer det stadig en utvikling hos barna.  

 

2.4 Språkkartlegging i barnehagen. 

Jeg velger å ta med en presentasjon av sentrale kartleggingsverktøy i teoridelen for å kjenne 

til hva som ligger i disse. Dette velger jeg ut fra resultatene fra datamaterialet. To av 

kartleggingsverktøyene nevnes i særlig grad av informantene. Kartlegging i barnehagen har 

vært et mye debattert tema de siste årene. Debatten startet for alvor etter St.meld. nr. 41 

(Kunnskapsdepartementet 2008-2009, s. 98), hvor det ble foreslått å innføre et krav om at alle 

barnehager skulle gi tilbud om språkkartlegging ved treårsalderen. Rammeplanen for 

barnehagen fra 2011 som er hjemlet i norsk lov, anbefaler individuell kartlegging ved 

bekymringstilfeller og da i samarbeid med foreldre og faginstanser (Kunnskapsdepartementet, 

11a, s. 55). Fagpersoner både innenfor og utenfor det barnehagefaglige miljøet reagerte og 

deltok i debatten med argumenter både for og imot kartlegging. Debatten er fortsatt levende. 

Kartlegging i barnehagen blir kritisert fra forskjellige hold, ikke bare av barnehagelærere som 

skal bruke kartleggingsverktøyene, men også av politikere, professorer og høgskolelektorer 

rundt omkring i landet. Kunnskapsdepartementet kom vinteren 2015 (regjeringen.no) med et 

forslag om endringer i barnehageloven, blant annet vedrørende dokumentasjon, vurdering og 

tilsyn, hvor Kunnskapsdepartementet ville gi barnehageeiere utvidet styringsrett. Dette ville 

blant annet si at barnehageeier ville få beslutningsrett til å avgjøre hvilke kartleggingsverktøy 

som skulle benyttes i de enkelte barnehagene. Det kom inn en stor mengde høringssvar. 
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Departementet avgjorde at de trengte mer tid til å vurdere antall høringssvar, dermed ble 

lovforslaget utsatt. 27.11.2015 ble det lagt frem forslag til endringer i barnehageloven. 

Kunnskapsdepartementet valgte å lytte til profesjonen og ikke utvide barnehageeiers 

styringsrett (Regjeringen.no, 2015) Likevel er det flere kommuner som har pålagt sine 

barnehager å bruke konkrete kartleggingsverktøy. Blant annet er barnehagene i Oslo, Bergen 

og Drammen pålagt å bruke TRAS som kartleggingsverktøy (www.fagbladet.no Nr. 9-2015, 

s. 10-14).  

2.4.1 Vurdering av kartleggingsverktøy    

 I 2010 ble det nedsatt et ekspertutvalg av skandinaviske fagpersoner innenfor forskning og 

språkutvikling, som skulle foreta en vurdering av verktøy som brukes til å kartlegge barnas 

språk i barnehagen (Andersen et al.,2011) Utvalget fikk utdelt åtte forskjellige 

kartleggingsverktøy som de skulle vurdere. Verktøyene var Askeladden, SATS, TRAS, Alle 

Med, Lær meg norsk før skolestart, Språk 4, ASQ- Ages and Stages Questionnaries og 

Reynells språktest. Utvalget konkluderte med at så å si alle verktøyene bygde på forestillinger 

om normalutvikling knyttet til alder og en rekke milepæler, som det forventes at barnet 

passerer. Nyere utviklingsteorier vil heller lagt vekt på barnets sosiale nettverk som det 

avgjørende i forhold til barnets utvikling. Utvalget mente at Askeladden, Språk 4, SATS, 

ASQ og Reynells la vekt på barnets biologiske alder og stadier, mens TRAS og Alle Med på 

den ene siden la betydelig vekt på at barnet lærer i samspill med andre, men fastholdt likevel 

på aldersspesifikke stadier når resultatet skulle registreres. Utvalget mente at det kun var 

TRAS, Alle Med og Lær meg norsk før skolestart som var egnet for barnehagen, og ut ifra 

disse var det kun Lær meg norsk før skolestart som var egnet til å kartlegge 

minoritetsspråklige barn. SATS kunne riktignok være egnet som supplement, men SATS er i 

utgangspunktet ikke laget for bruk i barnehage (Andersen et al., 2011). 

2.4.2 TRAS  

Rundt 90 % av barnehagene bruker kartleggingsverktøy på alle barn i dag (Greve, 2015). Det 

mest benyttede kartleggingsverktøyet heter Tidlig Registrering Av Språkutvikling (TRAS). 

Dette kartleggingsverktøyet er laget gjennom et samarbeid mellom Bredtvedt 

Kompetansesenter, Eikelund Kompetansesenter og Institutt for spesialpedagogikk 

(Universitetet i Oslo), senter for adferdsforskning og senter for leseforskning (begge ved 

Høgskolen i Stavanger). Dette verktøyet ble laget på bakgrunn av en spørreundersøkelse som 
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ble foretatt blant barnehagelærere i 2000. Undersøkelsen viste stor mangel på systematiske 

tilnærmingsmåter når det gjaldt observasjon av barnas språk i barnehagen (Horn, Espenakk og 

Wagner, 2003b). Det var heller ikke noe materiell som var laget til å følge barnas utvikling 

over tid. Det er åtte områder som inngår i TRAS, språkforståelse, uttale, ordproduksjon, 

setningsproduksjon, språklig bevissthet, samspill, kommunikasjon og oppmerksomhet. Siden 

disse områdene er i kontinuerlig utvikling hos barna, gir TRAS muligheter for å registrere det 

enkelte barns utvikling på flere områder. Ved observasjon av barn kan man registrere om 

barnet har utviklet en ferdighet, om barnet er i ferd med å utvikle en ferdighet eller om det 

enda ikke har begynt sin utvikling på dette området. Man kan også vurdere barnas utvikling i 

forhold til hva som er forventet på de ulike alderstrinnene. Ved å se på alle de åtte områdene 

vil man få et inntrykk av om barnets utvikling er jevn eller om barna har spesielt sterke eller 

svake sider (Horn et.al., 2004). Det anbefales at utfylling av TRAS gjøres i felleskap av 

personalet, siden det er vanskelig for en person å holde rede på hva et barn mestrer. Det er 

utarbeidet en håndbok for kartleggingsverktøyet. Håndboken er på 130 sider. 

2.4.3 Alle Med 

Alle Med er det andre kartleggingsverktøyet som hyppigst benyttes i barnehagene. Alle Med 

ble til gjennom et samarbeid mellom Eigersund kommune, barnehagesektoren og Pedagogisk-

psykologisk tjeneste (PPT), og Senter for Atferdsforskning (SAF) ved Universitetet i 

Stavanger (Andersen et al., 2011). Alle Med er ment som et kartleggingsverktøy for 

barnehagene i forhold til systematisk observasjon av barns utvikling, som hjelp til å formidle 

barnehagens bekymring for barn, som forberedelse til foreldresamtaler, for å styrke 

barnehagens pedagogiske tilbud og for å avdekke hvilke behov barnehagen har for 

kompetanseheving. Verktøyet brukes fra barnet starter i barnehage (1 år) og frem til det slutter 

(6 år). Det anbefales og foreta kartleggingen to ganger i året. I kartleggingsverktøyet Alle 

Med er det barnets sosiale utvikling som står i sentrum. Alle Med tar for seg seks områder 

som trivsel, lek, språk, sansing/motorikk, hverdagsaktiviteter og sosio-emosjonell utvikling. 

Det er bare et av områdene som spesielt retter seg mot språk, men flere av 

observasjonspunktene under de andre områdene går på barnas språkbruk. Kartlegging og 

observasjon foretas av hele personalet, men ansvaret for utfylling ligger hos pedagogen 

(Andersen et al., 2011).     

 

 



24 
 

2.5 Styringsdokumenter 

Barnehageloven regulerer alle barnehagene i Norge og er det viktigste styringsdokumentet. 

Uansett om barnehagene er private eller offentlige, må alle forholde seg til denne loven 

(Lovdata, 2005) Alle barnehager må bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet 

som er fastsatt i barnehageloven og på internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg 

til, som for eksempel ILO- konvensjonen nr. 169 om urbefolkninger og FNs barnekonvensjon 

(Kunnskapsdepartementet, 2011a). Barnehageloven fastsetter overordnede bestemmelser om 

barnehagens formål og innhold, men lite om hvordan det konkrete innholdet i barnehagen bør 

være.  

Forskriften har derfor gitt oss rammeplanen for barnehager. Rammeplanen gir retningslinjer 

for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2011a, s. 4). 

Målet med Rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og øvrig personell en forpliktende 

ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Den skal 

også gi informasjon til foreldre, eiere og tilsynsmyndigheter (Kunnskapsdepartementet, 

2011a, s. 4). For å lette jobben med planlegging av et variert og allsidig pedagogisk tilbud, er 

barnehagens innhold delt inn i syv fagområder som er sentrale for opplevelse, utforskning og 

læring. Fagområdene er de samme som barna møter som fag på skolen. Fagområdet som 

omhandler språk, heter kommunikasjon, språk og tekst. Rammeplanen vektlegger at barna 

skal få en tidlig og god språkstimulering og dette skal være en viktig del av barnehagens 

innhold. Rammeplanen understreker at perioden som barnet går i barnehage, er en helt 

grunnleggende periode for barnets språkutvikling.  (Kunnskapsdepartementet, 2011a). Derfor 

må barnehagen skape et språkstimulerende miljø hvor barna får meningsfulle opplevelser og 

erfaringer i å bruke språk både i hverdagen og i tilrettelagte situasjoner eller aktiviteter. 

Barnehagen skal gi barna muligheten til å få møte symboler som bokstaver og siffer i daglige 

sammenhenger og støtte opp om deres initiativ til både å telle, sortere, lese, lekeskrive eller til 

å diktere tekst. Det er viktig at barnehagen skaper et spennende og interessant miljø hvor 

høytlesning, fortelling, sang og samtale er en del av hverdagen. For at barnehagen skal utvikle 

et godt språkmiljø, er det viktig at barnehagen har kompetente voksne som er engasjerte, 

interesserte, dyktige og oppfinnsomme. Læringen preges av kvaliteten i samspillet mellom 

barn og personale (Kunnskapsdepartementet, 2011a).  

Også flere av stortingsmeldingene tar for seg viktigheten av språk og språkstimulering i 

barnehagen. Blant annet vektlegger St.meld.nr. 24 (Kunnskapsdepartementet, 2012-2013) i 
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tråd med Rammeplanen at språkutvikling er en av barnehagens kjerneoppgaver. St. Meld. nr. 

23 (Kunnskapsdepartementet, 2007- 2008) sier at det er viktig med tidlig og god 

språkstimulering for å støtte barns språkutvikling. Tidlig og god språkstimulering bidrar til å 

gi barn et redskap til å forstå og uttrykke seg, kunne delta aktivt i et felleskap for å lære. Dette 

er i tråd med St.meld. nr. 16 (Kunnskapsdepartementet, 2006), som påpeker at tidlig 

språkstimulering har stor betydning for barnas senere læring. I St.meld. nr. 24 

(Kunnskapsdepartementet, 2012 -2013), peker man på at et rikt og godt språkmiljø er viktig 

for å stimulere kommunikasjonen og bruk av språket. Her fremheves det aktiviteter som felles 

opplevelser, utforsking og samtaler som gode midler for ord og begrepsforståelse. I tillegg ser 

man lek og rollelek som viktige redskaper.  

Organisation for Economic Co-operation and Developments (OECD) gjennomgang av Norges 

barnehagepolitikk fra 2015 fastslår at Norge har lykkes med tilnærmet full barnehagedekning, 

men at kvaliteten og innholdet i barnehagene fortsatt varierer for mye. OECD påpeker at 

innholdskvaliteten er den viktigste faktoren for barnas utvikling og mener at 

styringsdokumentene for barnehagene må bli tydeligere på dette (OECD, 2015). 

Barnehagesektoren kjennetegnes av et mangfold av ulike eierformer og stor variasjon i 

organisering og profil.  I følge OECD-rapporten, gjør dette sitt til at kvaliteten på innholdet i 

de ulike barnehagene, varierer for mye. 

Regjeringen har nå bestemt seg for å satse mer på barnehagesektoren og har klare ambisjoner 

om å utvikle innholdet i barnehagene slik at kvaliteten skal bli bedre og mer lik 

(Kunnskapsdepartementet, 2015-2016). Den nyeste stortingsmeldingen som omhandler 

barnehager, St.meld.nr. 19 (2015 -2016), Tid for læring – Bedre innhold i barnehagen, mener 

at det blant annet bør jobbes mer systematisk og bedre med språk i barnehagen. Et av målene i 

meldingen, er at barna skal kunne snakke norsk, samarbeide og samhandle med andre når de 

begynner på skolen. Meldingen legger også føringer om et tettere samarbeid mellom 

barnehage og skole. Den sier blant annet at: 

barnehagelærere skal tilrettelegge for gode pedagogiske prosesser som styrker og 

støtter barns læring og utvikling gjennom utfordrende og engasjerende aktiviteter som 

skal tilpasses hvert enkelt barn. Skolen skal bygge på fundamentet barna har med seg 

fra barnehagen. (Kunnskapsdepartementet, 2015- 2016, s. 7). 

Denne meldingen konsentrerer seg primært om barnehagens innhold og oppgaver og er 

regjeringen sitt forslag til føringer og prioriteringer for det kommende arbeidet med ny 

rammeplan. Nåværende rammeplan er til revidering og regjeringens ambisjon er at ny 
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rammeplan skal tre i kraft høsten 2017 (Kunnskapsdepartementet, 2015 -2016). Regjeringens 

ambisjoner med ny rammeplan er blant annet at den skal gi tydeligere føringer for hvordan 

barnehagene skal sikre at barna for et godt kvalitetstilbud i barnehagen.  
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3. Metode 
Denne undersøkelsen anvender kvalitativt design med intervju som forskningsmetode. Dette 

valget ble tatt på bakgrunn av hvilken metode som ville være mest hensiktsmessig og gi best 

resultat ut fra undersøkelsens arbeidstittel og problemstilling. I dette kapitlet vil jeg først ta for 

meg bakgrunnen for valg av metode, deretter følger en redegjørelse av intervju som 

forskningsmetode og forskningstilnærmingen.  I tillegg vil undersøkelsens utvalg og min 

førforståelse presenteres. Deretter belyses innsamling og bearbeiding av materialet. Tilslutt i 

dette kapitlet beskrives undersøkelsens validitet og reliabilitet og etiske hensyn som er tatt i 

forhold til undersøkelsen.  

 

3.1 Bakgrunn for valg av metode 

Ved bruk av kvalitativ metode er det en nødvendighet at prosessene og meningene tolkes i lys 

av den konteksten de inngår i (Thagaard, 2009). Et hovedmål med kvalitativ forskning er å 

utvikle en dypere forståelse og betydning av informantenes hverdagsliv ut ifra deres eget 

perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2015). Denne oppgaven er forankret i barnehagehverdagen, 

og det er barnehagelærernes tanker og erfaringer fra barnehagen som belyses.  

Kvalitative metoder er godt egnet i undersøkelser hvor spørsmålene betinger et tillitsforhold 

mellom informant og forsker. Selv om noen av informantene i begynnelsen uttrykte 

usikkerhet om hva de kunne si, opplevde jeg tillit hos alle barnehagelærerne. Noe av grunnen 

til dette kan være bakgrunnen min som barnehagelærer. Vi møttes dermed på et «likt nivå», 

hvor begge parter hadde både faglig kunnskap, følelser, meninger og interesse for feltet.  

3.1.1. Det kvalitative forskningsintervjuet. 

Ved å benytte kvalitativt forskningsintervju som metode, ønsker man « å forstå verden sett fra 

intervjupersonens side. Å få frem betydningen av folks erfaringer og å avdekke deres 

opplevelse av verden, forut for vitenskapelige forklaringer, er et mål» (Kvale & Brinkmann, 

2015, s. 20) 

Målet med denne undersøkelsen er å få en dypere forståelse av barnehagelærernes 

kunnskaper, opplevelser og erfaring, samt hvordan de opplever seg selv i sin livsverden. I 

følge Kvale & Brinkmann (2015), kan intervjuet sees på som et håndverk, en 

kunnskapsproduserende aktivitet og en sosial praksis. Når intervjuet beskrives som et 
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håndverk, betyr det at intervjuets kvalitet, avhenger av intervjuerens praktiske ferdigheter og 

personlige vurderinger. Ferdighetene læres ved å intervjue (Kvale & Brinkmann, 2015) 

Derfor vil det mest sannsynlig være best kvalitet på de intervjuene som foretas til slutt, fordi 

man underveis har erfart hvilken adferd som gir best resultater. 

Siden jeg i forkant av undersøkelsen, hadde bestemt meg for noen temaer knyttet til 

problemstillingen, falt valget på semistrukturert eller halvstrukturert intervju. Temaene satte 

jeg inn i en intervjuguide, med godt rom for frie oppfølgingsspørsmål (Dalen, 2011). På den 

måten er det lettere for meg som forsker å følge med på hva informanten forteller i tillegg til å 

sørge for å få informasjon om de fastsatte temaene.  Som intervjuer er det også viktig å være 

åpen for at informanten kan ta opp temaer som ikke er planlagt i forkant. Det kan være at 

barnehagelærerne kommer inn på områder som særlig interesserer eller opptar dem, som de 

gjerne vil snakke om. En av barnehagelærerne var blant annet særlig opptatt av at hele 

personalet burde og skulle kurses, ikke bare barnehagelærerne. Barnehagelæreren mente at 

dette var viktig i forhold til kvaliteten av det pedagogiske opplegget.   Dessuten må forskeren 

utvise fleksibilitet i forhold til å knytte spørsmålene til den enkelte informants forutsetninger 

(Thagaard, 2009). Jeg opplevde flere ganger at barnehagelærerne var usikre på noen av 

fagbegrepene, men så fort jeg omformulerte meg, forsto de hva som lå bak begrepet.  

3.1.2. Vitenskapsteoretisk forankring 

Fenomenologi er en vitenskapsteori som ble grunnlagt av Edmund Husserl i ca. 1900. Teorien 

har blitt videreutviklet gjennom det århundre som har gått, ved at filosofer som Martin 

Heidegger, Jean Paul Sartre og Maurice Merleau – Ponty, har lagt til nye elementer (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Ofte tar kvalitativ forskning utgangspunkt i fenomenologi som 

vitenskapsteori, noe som også denne oppgaven gjør. Fenomenologien handler om å forstå 

fenomener ut fra informantenes perspektiv, og beskrive omverdenen slik den erfares av dem. 

Forskerens refleksjoner over egne erfaringer og kjennskap til miljøet, kan dermed føre til at 

forskeren oppnår en dypere forståelse av informantenes opplevelser. Dette kan igjen føre til at 

formidlingen av informantenes kunnskaper og erfaringer, blir mer synlig og eksplisitt 

(Thagaard, 2009). Det er viktig både for den videre forskningen og utviklingen av kunnskaper 

på feltet. Dette vil også være et mål for meg som forsker, å kunne beskrive og formidle 

hvordan barnehagelærerne opplever jobben med språkstimulering i barnehagehverdagen, på 

en god og riktig måte. 
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3.2. Førforståelse 

Geertz i Thagaard (2009) mener at «all forståelse bygger på en forforståelse». Dette er i 

samsvar med Wormnæs i Dalen (2011) som sier at «at all forståelse er bestemt av en 

førforståelse eller forståelseshorisont». Dette omfatter alle meninger og oppfatninger jeg som 

forsker vil ha på forhånd i forhold til det som skal studeres, som i dette tilfellet er, hvordan 

barnehagelærerne opplever å jobbe med språkstimulering. Jeg har gjennom flere år jobbet i 

barnehage som pedagogisk leder, og vil derfor som forsker ha kjennskap til miljøet i tillegg til 

å inneha egne meninger og oppfatninger om det som studeres. Dalen (2011) sier at forskeren 

alltid vil stille med en førforståelse i møtet med informantene og det innsamlede materialet og 

dette fører til både fordeler og ulemper. Fordelene er at jeg kjenner miljøet og vet hvilke 

betingelser jeg jobbet under som barnehagelærer. Det er ikke så mange år siden jeg selv tok 

barnehagelærerutdanning, så jeg har relativt god innsikt i hva slags kompetanse en 

barnehagelærer har etter endt utdanning. Jeg må være bevisst på at egne holdninger, kunnskap 

og erfaring kan påvirke forskningen, ellers kan dette vise seg som ulemper for forskningen. 

Det blir dermed viktig at jeg som forsker trekker inn min førforståelse på en slik måte at den 

åpner for størst mulig forståelse av det informanten beretter (Dalen, 2011). 

 

3.3 Utvalg av informanter 

Kvalitativ forskning baserer seg gjerne på «strategiske utvalg» og det vil si at man velger 

informanter som har kunnskap, egenskaper og kvalifikasjoner som er strategiske i forhold til 

problemstillingen og undersøkelsens teoretiske perspektiver (Thagaard, 2009, s. 55). Så også i 

denne oppgaven. Utvalgskriteriene ble dermed: 

- Informantene måtte ha barnehagelærerutdannelse og jobbe på avdeling sammen med 

barn hver dag.  

- Barnehagelærerne måtte ha ansvar for det pedagogiske opplegget på avdeling for barn 

mellom 3 og 6 år.  

- Barnehagelærerne måtte inneha ansvar for oppfølgingen av barn samt ansvar for 

veiledning av andre ansatte.  

Kvalitativ forskningsintervju innebærer et «nært» forhold mellom informant og forsker. Det 

kan derfor være vanskelig å finne personer som er villige til å stille opp som informanter. Når 

utvelging av informanter baserer seg på denne fremgangsmåten kalles det for 
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«tilgjengelighetsutvalg» (Thagaard, 2009).  I dette tilfellet må jeg få berømme barnehagene 

for veldig gode tilbakemeldinger. Jeg satte opp en liste på syv ønskede barnehager og fikk 

med fem av disse på undersøkelsen. Jeg ringte opp styrerne for de syv barnehagene og la frem 

prosjektet. Styrerne skulle snakke med sine aktuelle pedagogiske ledere. De pedagogiske 

lederne som valgte å være med, sendte meg tilbakemelding pr epost, hvor på det ble avtalt tid 

og sted for intervju. Utvalget består av to tradisjonelle barnehager og tre temabarnehager med 

natur og gård som tema.  

I mitt tilfelle er formålet med undersøkelsen å finne ut av hvordan barnehagelærerne jobber 

med språkstimulering. Ut ifra dette hadde det vært tilstrekkelig med en informant, men da 

hadde jeg ikke hatt noe sammenligningsgrunnlag og dårlig grunnlag for både tolkning og 

analyse (Dalen, 2011). Siden dette er en masteroppgave som har visse begrensinger både i 

forhold til tid og ressurser, har jeg valgt å begrense utvalget til fem informanter for å kunne gå 

i dybden av kildematerialet (Fuglseth& Skogen, 2006). Utvalget består av både kvinnelige og 

mannlige barnehagelærere, men med en overvekt av kvinner. Den eldste av informantene har 

vært barnehagelærer i 30 år, mens den med kortest fartstid har vært barnehagelærer i fem år. 

Fire av informantene begynte i barnehagen som assistent, og bestemte seg så for å ta 

barnehagelærerutdanning. Tre av de fem har tatt utdanningen på deltid, samtidig med jobb i 

barnehage. Deler av utdanningstiden var de også pedagogiske ledere på dispensasjon. Alle har 

derfor minimum fem års erfaring som pedagogiske ledere.     

 

3.4 Innsamling av datamaterialet 

I dette underkapitlet vil jeg ta for meg utarbeidelsen av intervjuguide, prøveintervjuet og 

gjennomføringen av prosjektintervjuene. Målet er å beskrive hvordan innsamlingen av 

dataene har foregått. I tillegg søker jeg å gi en forståelse av bakgrunnen for, og oppbygningen 

av intervjuguiden. 

3.4.1 Utarbeidelse av intervjuguide. 

Når man anvender semistrukturert intervju som metode, må man også utarbeide en 

intervjuguide. Intervjuguiden skal omfatte sentrale temaer og spørsmål som til sammen skal 

dekke de viktigste områdene i undersøkelsen (Dalen, 2011). Utarbeidelse av en god 

intervjuguide vil være «gull verdt» i den senere intervjuprosessen. Da jeg startet på 

utarbeidelsen av intervjuguiden, hadde jeg bare en foreløpig problemstilling og arbeidstittel å 
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jobbe ut fra. Problemstillingen omfattet de tre begrepene språkstimulering, ord og 

begrepsforråd. Siden jeg kjente til miljøet hvor forskningen skulle foretas, ønsket jeg også at 

temaene voksenrollen og kartlegging skulle belyses. Dette ble dermed utgangspunktet for de 

fire forskerspørsmålene. Forskerspørsmålene var til god hjelp, da jeg skulle utarbeide de 

forskjellige spørsmålene til intervjuguiden.   

Utarbeidelsen av intervjuguiden kan foretas etter «traktprinsippet» (Dalen, 2011). Det vil si at 

man starter med spørsmål om nøytrale temaer som det er greit å samtale om (Thagaard, 2009). 

Kvale & Brinkmann (2015) sier at de første minuttene av intervjuet har avgjørende betydning 

for hvordan intervjuet blir. Det kan derfor være lurt å starte intervjuet med spørsmål som kan 

virke beroligende, om informanten ikke har erfaringer med intervju fra før. Spørsmål om 

informantens bakgrunn, utdannelse og erfaringer, kan være gode spørsmål å begynne med 

(Thagaard, 2009). Med dette som bakgrunn, åpnet jeg intervjuguiden med et spørsmål om 

dette, med den hensikt å få informanten til å føle seg avslappet og vel. 

I og med at et kvalitativt intervju ofte omfatter personlige temaer som krever at informanten 

har tillit til forskeren, kan rekkefølgen av temaer være avgjørende for hvordan intervjuet 

forløper (Thagaard, 2009). Etter hvert som informanten opparbeider tillit til forskeren, kan 

spørsmålene fokuseres mot de sentrale temaene (Dalen, 2011) som i min intervjuguide 

handlet om støttende faktorer for språkutvikling, språkstimulering, ord og begrep, 

voksenrollen og kartlegging. Dette er alle sentrale begreper for denne oppgaven. «Trakten» 

ble dernest gjort enda smalere med spørsmål rundt temaene planlegging, gjennomføring og 

evaluering. Dette er emosjonelle temaer som krever mer av informanten, fordi forskeren her 

ønsker reflekterte svar (Thagaard, 2009).  Mot slutten må «trakten» åpnes igjen med mere 

generelle spørsmål (Dalen, 2009). Jeg avsluttet intervjuguiden med spørsmål som handlet om 

kompetanseheving og samarbeid med interne og eksterne instanser. Dette er spørsmål som er 

relativt åpne og enkle å svare på. Dermed ble det en avrunding av intervjuet (Thagaard, 2009).  

I følge Kvale & Brinkmann (2015), spiller hva, hvordan og hvorfor spørsmål, ulike roller. 

Ønsker man at informanten skal komme med beskrivelser, bør man bruke hva og hvordan 

spørsmål (Kvale & Brinkmann, 2015). I tråd med dette valgte jeg å bruke hva, hvordan og 

hvilke-spørsmål i intervjuguiden. Spørsmålene bør også være åpne, enkle og korte, slik at 

informanten ikke trenger å lure på hva som menes med spørsmålet. Det gjelder å stille 

spørsmålene på en slik måte at informantene åpner seg og får lyst til å fortelle. På den måten 

får man et rikt og fyldig datamateriale (Dalen, 2011).  
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3.4.2 Prøveintervju 

Når man skal foreta et kvalitativt forskningsintervju, anbefales det at man foretar ett eller 

gjerne flere prøveintervju for å teste ut intervjuguiden, men også for testing av seg selv som 

intervjuer (Dalen, 2011). Siden jeg har noe erfaring med gjennomføring av intervju fra før, 

tok jeg utgangspunkt i at ett prøveintervju skulle være nok. På bakgrunn av tidligere erfaring, 

valgte jeg å benytte to tekniske hjelpemiddel til opptak av intervjuet. Teknisk hjelpemiddel er 

viktig for å kunne ta vare på informantenes uttalelser (Dalen, 2011).  

Jeg var så heldig å få prøveintervjue en tidligere kollega. Etter intervjuet fikk jeg 

tilbakemeldinger om utførelsen av spørsmålene samt egen adferd. Det kom fram at noen av 

spørsmålene var nokså like. Hun mente likevel at med litt bearbeiding av ordlyd, skulle jeg 

beholde dem for å være sikker på at spørsmålene «overlappet» hverandre, slik at 

hovedtemaene ble dekket. Jeg bearbeidet ordlyden i tre av spørsmålene og tok vekk to 

spørsmål.  Resten av spørsmålene fungerte greit. Jeg fikk også tilbakemelding på at 

spørsmålene var korte og greie å forstå. Begge de tekniske hjelpemidlene fungerte bra. Det 

ene hjelpemidlet hadde bedre og klarere lyd enn det andre, men det var ikke noe problem å 

høre hva som ble sagt, ut fra det andre hjelpemidlet heller. Etter å ha lyttet til prøveintervjuet, 

forsto jeg at jeg hadde vært en dårlig lytter. For det første hadde jeg «overkjørt» informanten 

ved to anledninger ved å fremlegge egne meninger. Egne synspunkter og meninger bør som 

regel holdes utenfor (Dalen, 2011). For det andre hadde jeg gitt informanten for lite tid til å 

tenke gjennom spørsmålene. Dalen (2011, s. 33) sier at «pauser ofte kan være skapende i den 

forstand at de gir intervjupersonen tid til å reflektere over et spørsmål som er stilt» I tillegg 

kan pauser være en anledning for forskeren til å markere overganger til nye temaer (Thagaard, 

2009).  Dette skal jeg ta med meg inn i det videre intervjuarbeidet. Prøveintervjuet gav meg 

også en innsikt i bruken av tid. På forhånd hadde jeg satt fra en halv til en time pr. intervju. 

Prøveintervjuet tok 50 min. Dette er innenfor den avsatte tiden.  Da jeg i tillegg har fjernet to 

spørsmål, gir det gode muligheter for at intervjuene kan gjennomføres på avsatt tid. 

3.4.3 Gjennomføring av intervjuene  

Når man skal intervjue noen, er det viktig å ta «regi» over intervjusituasjonen. Dette 

innebærer at intervjueren utformer kontakten med informanten på en slik måte at informanten 

føler seg trygg og har lyst til å fortelle om seg selv og miljøet (Thagaard, 2009). Åpenhet fra 

intervjuerens side innebærer også vurderende kommentarer til det informanten sier. En 
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vurderende og utdypende holdning fra forskeren kan bidra til at informanten forteller mer om 

emner som oppleves som kontroversielle. Om ikke emnene var kontroversielle så opplevde 

jeg at informantene fortalte mer enn de nok i utgangspunktet hadde tenkt å fortelle, ved at jeg 

viste åpenhet. Dette handlet om temaet kartlegging av barnas språk. På den andre siden kan 

kritiske brudd føre til brudd i samtalen. Man må finne en balanse mellom å gi uttrykk for 

bekreftende og mer vurderende kommentarer i forhold til informantens utsagn (Thagaard, 

2009). 

Regi over intervjusituasjonen kan også knyttes til rammen for intervjuet. Både når det gjelder 

tid og sted. Det er viktig å vurdere hvor intervjuene bør finne sted for at informanten skal føle 

seg fri til å snakke om de ulike temaene (Thagaard, 2009). Jeg stilte meg åpen for 

informantene både når det gjaldt tid og sted. Alle informantene valgte å foreta intervjuene på 

egne arbeidsted. Noen ønsket imidlertid at intervjuene skulle gjøres på formiddagen i 

planleggingstiden deres, mens andre ønsket å gjennomføre intervjuet på kveldstid. Dette lot 

seg greit gjennomføre. 

Sosial avstand kan være noe som skaper avstand mellom forsker og informant ved at 

intervjueren blir skeptisk til det forskeren representerer (Thagaard, 2009). Dette opplevde jeg 

ikke som noe problem, da forskningen foregikk i et kjent miljø, som jeg daglig er en del av. 

Det jeg imidlertid tenkte mer på var at jeg som forsker, måtte unngå at egne verdier skulle 

prege intervjusituasjonen (Thagaard, 2009). Dette så jeg som en skikkelig utfordring for meg 

som forsker, da jeg er svært glad i å prate. Siden jeg kjenner miljøet godt, har jeg også 

opparbeidet meg sterke meninger på flere av de aktuelle områdene. Derfor var jeg spent på 

om informantene ville svare ut ifra det de trodde jeg ville høre, eller om de for eksempel ville 

fremstille seg selv i et godt lys ved å svare på spørsmålene i tråd med den allmenne kunnskap 

og holdninger som råder på de forskjellige områdene. Eller om de ville fronte egne meninger 

og holdninger. Med bakgrunn fra prøveintervjuet, hadde jeg bestemt meg for å innta en 

lyttende og litt mer tilbakeholdende rolle i det første intervjuet. Jeg opplevde at jeg greide å 

formidle at jeg var svært interessert i det informanten sa ved å holde blikk-kontakt, nikke, 

svare bekreftende og stille oppfølgingsspørsmål (Dalen, 2011). Jeg fikk innblikk i en særdeles 

kunnskaps og erfaringsrik personlighet. Likevel følte jeg at jeg ikke hadde fått så mye 

innblikk i denne personens holdninger og meninger.  En av grunnene var kanskje at jeg var så 

opptatt av å ikke «overkjøre» informanten. Jeg var nok også for opptatt av å følge 

intervjuguiden. Dermed stilte jeg for lite oppfølgingsspørsmål og fikk da ikke tak i 

informantens personlige meninger. 
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Jeg valgte derfor å være modigere i det neste intervjuet. I begynnelsen opplevde jeg at 

informanten var tilbakeholdende og litt avventende. Jeg fikk et inntrykk av at informanten var 

usikker på hva hun kunne si og gjøre. På bakgrunn av dette valgte jeg å åpne opp, og svare 

bekreftende på noen av spørsmålene, samtidig som jeg ba om ytterligere utdyping av andre 

spørsmål. Med andre ord var jeg mere fram på i forhold til å innhente informasjon, i forhold 

til ved forrige intervju. Likevel var jeg bevisst på å ikke lede henne til bestemte meninger, 

som hun i utgangspunktet ikke hadde (Kvale & Brinkmann, 2015). Dette førte til at 

informanten etter hvert turte å være tro mot egne meninger og standpunkt. Dermed ble det et 

interessant og spennende intervju hvor jeg selv opplevde å få «nye» perspektiver. Dette 

opplevde jeg også i et av de andre intervjuene. Jeg vil likevel poengtere at jeg ikke ser på 

dette som en mal i forhold til hvordan man kan foreta et intervju. Som forsker er det viktig å 

være ydmyk i forhold til informantenes væremåte og ståsted. Det er viktig å få en forståelse 

av informantens reaksjoner samt tolkning av situasjonen. På den måten kan forskeren få en 

forståelse av hvor nærgående man kan være, når det gjelder å be om utdyping av spørsmålene 

(Thagaard, 2009).  Ellers opplevde jeg at informantene svarte fyldig og godt på spørsmålene. 

 Når det gjaldt å stille oppfølgingsspørsmål, opplevde jeg det som svært nyttig, at jeg hadde 

forkunnskaper om både miljø og tema (Kvale & Brinkmann, 2015). På den måten kunne jeg 

følge informantenes utsagn ved å be om ytterligere beskrivelser og avklaringer av både 

betydninger og følelser. Dette førte til nye spørsmål som jeg gjerne ville ha svar på (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Jeg opplevde at ved å benytte det Dalen (2011) kaller «traktprinsippet» ble 

det en god rekkefølge på spørsmålene. Med en rolig start fikk begge parter tid til å «kjenne» 

på hverandre. Etter hvert økte intensiteten og dermed også engasjementet, slik at både tid og 

sted ble glemt. Så ble intervjuet avsluttet med generelle eller enkle spørsmål slik at begge 

parter kunne senke skuldrene og få tid til å tenke over hva de hadde vært med på. 

Dalen (2011) sier at en annen viktig regel når man holder på med intervjuing, er å ta seg tid til 

en avsluttende samtale etter at intervjuet er gjennomført. I tråd med dette fortsatte 

informantene og jeg samtalene, etter at opptakeren var slått av. Dette opplevde jeg som svært 

lærerikt. Selvsagt skulle jeg ønske at jeg hadde mye av det som ble sagt, på opptak, men følte 

likevel at jeg fikk god nytte av dette.  Dette hjalp meg i analysearbeidet hvor man tolker 

utsagnene til informantene. På bakgrunn av utsagnene som ikke var på opptak, var det lettere 

for meg å «se mellom linjene» og få en dypere forståelse av informantens utsagn og 

meninger. De mest interessante utsagnene ble nedtegnet som «memos» (Dalen, 2011). 
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3.5 Bearbeiding av datamaterialet 

I dette underkapitlet vil jeg ta for meg transkribering, koding og analyse av datamaterialet. 

Dette underkapitlet har som mål å beskrive hvordan jeg har kommet resultatene og dermed 

oppgavens funn. 

 3.5.1 Transkribering av opptakene 

Kvale & Brinkmann (2015) kaller prosedyren som gjør intervjusamtalen tilgjengelig for 

analyse for «transkripsjon». Det betyr at den muntlige intervjusamtalen, må transformeres til 

skriftlig tekst før den kan kodes og analyseres (Kvale & Brinkmann, 2015). I tråd med hva 

Kvale & Brinkmann (2015) råder forskere til, utførte jeg transkriberingene selv. Dette synes 

jeg var en god måte å bli kjent med dataene på (Dalen, 2011). I tillegg lærer man mye om sin 

egen intervjustil (Kvale & Brinkmann, 2015). Jeg transkriberte ved å lytte til opptakene for så 

skrive det ned. Det ble uttalelige spolinger og stopp før transkriberingen var gjort. Da 

intervjuene var transkriberte fra muntlig til skriftlig form, opplevde jeg at de ble mer 

strukturerte og dermed ga en bedre oversikt over dataene. Mengden og form av 

transkripsjonen avhenger av materialets natur og formål. I dette tilfellet er formålet «en 

lettlest utgivelse av intervjupersonenes historier» (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 208). Ut ifra 

dette valgte jeg å ikke registrere «eh» -er eller mine uttalelige «mmm»- er siden dette ikke 

ville ha innvirkninger på materialet, men heller virke forstyrrende. Ellers ble intervjuene 

ordrett transkribert. Jeg benyttet meg av parenteser for å beskrive informantenes 

følelsesuttrykk som latter, fnising og sukking, pauser og intonasjonsmessige understrekninger 

som «ikke sant» og «liksom» (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Under og i etterkant av intervjuene skrev jeg ned feltnotater eller memos (Dalen, 2011). I 

feltnotatene ble også de mest interessante uttalelsene etter at opptakeren var slått av, 

nedtegnet. Disse feltnotatene ble brukt sammen med intervjutranskripsjonene i den videre 

analysen. 

 3.5.2 Kodingsprosessen og analysearbeid 

Ved bruk av kvalitative intervjuer kan man benytte ulike typer analyser. En av de analytiske 

tilnærmingene ble utviklet av Barney Glaser og Anselm Strauss på 60- tallet og ble kalt 

«Grounded Theory» tradisjonen (Dalen, 2011). Koding spiller en viktig rolle i «Grounded 

Theory» - tilnærming og formålet med denne tilnærmingen er ikke å teste en eksisterende 
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teori, men å utvikle en teori på en induktiv måte (Dalen, 2011). En grunnleggende operasjon i 

kodingsprosessen er systematisk sammenligning. Det vil si at forskeren stadig leter etter 

likheter og forskjeller innenfor datamaterialet for på den måten finne nyanser og variasjoner 

(Dalen, 2011). Hensikten med koding er å finne egnede kategorier som kan hjelpe oss til å 

forstå innholdet på et mer teoretisk og fortolkende nivå (Dalen, 2011). Kodingsprosessen i 

denne oppgaven har vært påvirket av Grounded Theory – tilnærmingen, men jeg kommer ikke 

i nærheten av så langt i denne prosessen, at jeg kan si at jeg utvikler ny teori. 

I utgangspunktet hadde jeg tenkt å bruke dataprogrammet Nvivo til hjelp i kodingsprosessen. 

Jeg installerte derfor dataprogrammet og la inn både de transkriberte intervjuene og 

feltnotatene. Da jeg skulle starte kodingsprosessen innså jeg at jeg måtte ta en grundig 

gjennomgang av de ulike nivåene i kodingsprosessen og sette meg godt inn i dette. På 

bakgrunn av dette, foretok jeg prosessen på manuell måte ved hjelp av papir, blyant og vanlig 

tekstbehandlingsprogram, i stedet for å bruke tid på å sette meg inn i bruken av Nvivo (Kvale 

& Brinkmann, 2015). I etterkant ser jeg at jeg nok hadde spart mye tid, ved å bruke Nvivo, 

men på den andre siden ble jeg veldig godt kjent med materialet ved å bruke manuell koding.  

Silverman (2005) argumenterer for å starte analysen med å stille sentrale spørsmål til 

materialet. Det handler om å finne ut av hva vi ser som sentrale enheter i materialet og 

hvordan disse enhetene forholder seg til hverandre (Silverman, 2005). Dette er i tråd med 

Hammersley & Atkinson (2004) som mener at det første man må gjøre ved analysering av 

kvalitative data, er å finne noen begreper som kan forklare hva som foregår i de situasjonene 

som materialet omhandler. Formålet er å gjøre dette på en analytisk måte som kan føre til nye 

perspektiver på fenomenene som studeres, eller som kan gi kunnskaper om andre lignende 

fenomener (Hammersley & Atkinson, 2004). Dette nivået omtaler Dalen (2011) som «åpen 

koding». Det første jeg gjorde var å lese grundig gjennom alle dataene for å få et 

førsteinntrykk av materialet, samtidig som jeg så etter interessante mønstre og funn 

(Hammersley & Atkinson, 2004). For å systematisere og gjøre det skriftlige materialet mer 

oversiktlig, valgte jeg å følge temaene i intervjuguiden. Dette kaller Dalen (2011) for 

«tematisering». Da jeg startet arbeidet med dette prosjektet, valgte jeg ut temaene 

språkstimulering, ordforråd og begrepsforståelse, som relevante i forhold til å belyse 

problemstillingene. Disse ble så bakt inn i intervjuguiden (Dalen, 2011). Ordforråd og 

begrepsforståelse valgte jeg senere å slå sammen til et tema. 
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Da intervjuene var skrevet ut, kodet jeg materialet under de samme temaene for å finne ut 

hvor hovedtyngden i materialet lå (Dalen, 2011). Jeg fant ut at språkstimulering var temaet 

hvor størstedelen av uttalelsene var samlet. Videre så jeg at det var to andre temaer som stakk 

seg ut. Disse temaene var på forhånd laget med tanke på analysearbeidet. Dette var temaer 

som handlet om voksenrollen og kartlegging. Kvale & Brinkmann (2015), kaller dette for 

«begrepsstyrt koding» Begrepsstyrt koding betyr at forskeren bruker allerede utviklede koder, 

enten ved å bruke materialet eller finne støttende teori fra relevant litteratur. Disse kategoriene 

ble det Silverman omtalte som sentrale elementer. Jeg valgte dermed å konsentrere analysen 

rundt disse kategoriene. Ved å bearbeide disse kategoriene, ønsket jeg å klargjøre betydningen 

de hadde, samtidig som jeg ønsket å finne ut av hvilke relasjoner de hadde til de andre 

kategoriene (Hammersley & Atkinson, 2004).  Siden det er temaene som er i fokus og ikke 

menneskene, så er det viktig å sammenligne informasjonen fra alle informantene om hvert 

tema (Thagaard, 2009). For å få til dette benyttet jeg manuell koding hvor jeg opprettet et 

analyseskjema for hver informant. Da det bare var fem informanter, ble dette et godt verktøy i 

analysearbeidet. Jeg skrev ned uttalelsene fra hver informant om hvert enkelt tema i tillegg til 

at jeg merket meg likheter og forskjeller blant de forskjellige kategoriene som var organisert 

på samme måte. Denne strategien kaller Glaser og Strauss i Hammersley& Atkinson (2004, s. 

241) for den «konstant komparative metode» Formålet med strategien er at det ut i fra dette, 

dannes nye underkategorier som kan føre til en betydelig omorganisering av data mellom 

kategoriene (Hammersley & Atkinson, 2004).  

I den videre kodingsprosessen, viste det seg blant annet at funnene i hovedkategorien 

språkstimulering dannet behov for underkapitler.  Jeg valgte da å dele språkstimulering inn i 

«språkstimulering i hverdagen» og «planlagte språkaktiviteter», fordi mye av dataene handlet 

om dette. Dette ble dermed to nye hovedkategorier. På samme måte viste behovet seg for 

underkapitler både i temaene voksenrollen og kartlegging av barnas språk. Dalen (2011) 

hevder at nivåene i kodingsprosessen representerer ulike fortolkningsnivåer. Et eksempel som 

kan illustrere dette, er voksenrollen og makt. Ingen av barnehagelærerne brukte begrepet 

makt, men gjennom de ulike definisjonene av voksenrollen, kunne man med letthet forstå 

eller tolke at makt var et sentralt begrep her.  Ifølge Strauss og Corbin i Dalen (2011) kan man 

kalle denne prosessen for «aksial koding» som beskrives som en form for adferdsbeskrivelse, 

fordi man i denne prosessen beskriver situasjonen eller konteksten hvor handlingen finner 

sted (Dalen, 2011).  
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De nye hovedkategoriene gjorde materialet mer oversiktlig.  Fenomener og funn begynte å tre 

klarere fram og det ble lettere å se sammenhenger mellom kategoriene. Blant annet var det 

tydelig å se sammenhengen mellom kategoriene som omhandlet voksenrollen og faktorer som 

er støttende for språkutviklingen hos barn. Her fant jeg også ut at jeg kunne trekke sammen 

ordforråd og begrepsforståelse til en kategori. Dette gjorde jeg på bakgrunn av både 

informantenes utsagn og relevant teori.  

Etter at jeg hadde analysert relasjonene mellom de ulike kategoriene, prøvde jeg å samle alle 

trådene slik at de utgjorde en forståelse av de mest sentrale funnene i forhold til det fenomenet 

som studeres. Det vil i dette tilfellet si, hovedproblemstillingen for oppgaven. Det er også 

viktig å trekke inn relevant teori for å utvikle forståelsen av det aktuelle fenomenet. Dalen 

(2011) betegner denne prosessen som selektiv koding.  

 

3.6 Undersøkelsens troverdighet  

Både Corbin & Strauss (2008, s. 302) og Silverman (2006, s. 281) argumenterer for å vurdere 

forskningens kvalitet på grunnlag av troverdighet. I dette kapitlet tar jeg for meg reliabilitet og 

validitet som er sentrale aspekter når det gjelder å vurdere undersøkelsens troverdighet. 

3.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handler om undersøkelsens pålitelighet (Thagaard, 2009). Reliabilitet benyttes 

ofte i sammenheng med spørsmålet om hvorvidt et resultat kan reproduseres på et annet 

tidspunkt av andre forskere (Kvale & Brinkmann, 2015).  I kvalitative undersøkelser vil både 

individet og konteksten endre seg, dermed blir det vanskelig å etterprøve resultatene. Man må 

derfor søke reliabilitet på andre måter. I følge Dalen (2011), kan dette gjøres ved å være 

nøyaktig i beskrivelsen av de enkelte leddene i undersøkelsesprosessen, slik at en annen 

forsker i prinsippet kan følge «bruksanvisningen» å gjennomføre forskningen på samme måte 

(Dalen, 2011). Dette er i tråd med Seale i Thagaard (2009, s. 198) som knytter begrepet 

«ekstern reliabilitet» til spørsmålet om repliserbarhet. Han konkluderer med at repliserbarhet 

er vanskelig å oppnå i kvalitative studier. Likevel har jeg forsøkt å være så konkret og 

spesifikk som mulig når det gjelder fremgangsmåter ved innsamlingen og analysen av 

materialet, for å gjøre undersøkelsen så pålitelig som mulig (Thagaard, 2009).   Siden 

førforståelsen vil ha innvirkning på undersøkelsen, har jeg forsøkt å beskrive den så nøyaktig 
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som mulig. Det samme gjelder valget av informanter og gjennomføringen av 

intervjusituasjonene.  

Ledende spørsmål kan i enkelte tilfeller være med å ødelegge reliabiliteten, mens i andre 

situasjoner styrke reliabiliteten (Kvale & Brinkmann, 2015). Det avhenger både av 

utformingen av spørsmål og måten man stiller spørsmålene på. Ut ifra egen kompetanse på 

dette området, valgte jeg derfor å være nøye med å ikke stille ledende spørsmål i 

intervjusituasjonene.  

3.6.2 Validitet av undersøkelsen 

I følge Thagaard (2009), handler validitet om tolkning av data. Utvidet handler validitet om 

gyldigheten av tolkningene som forskeren kommer frem til. For å være enda mer spesifikk, 

kan vi si at validitet betyr å stille spørsmål om de tolkningene man kommer frem til, er 

gyldige i forhold til det fenomenet som studeres (Thagaard, 2009, s. 201). Dette er i tråd med 

Kvale & Brinkmann (2015, s. 276) som sier at validitet dreier seg om hvorvidt en metode er 

egnet til å undersøke det den skal undersøke. Dette har ført til at validitet i kvalitativ forskning 

har vært diskutert. Man har derfor kommet frem til at i kvalitativ forskning, må man benytte 

en bredere oppfatning av validitet. I kvalitativ forskning handler derfor validitet om «i hvilken 

grad en metode undersøker det den er ment å undersøke» (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 276). 

I og med at validitet i kvalitativ forskning, handler om gyldigheten av de tolkningene 

forskeren kommer fram til, er det viktig å styrke validiteten rundt rollen jeg har hatt i denne 

undersøkelsen. Som beskrevet i kapitlet om reliabilitet, har jeg gjennom hele prosessen vært 

bevisst egen førforståelse. Jeg har forsøkt å redegjøre for tilknytningen jeg har til fenomenet 

som studeres. På den måten gis leseren mulighet for å vurdere i hvilken grad dette kan ha 

påvirket tolkningene av resultatene (Dalen, 2011). Jeg har også redegjort for 

fremgangsmåtene som er benyttet i undersøkelsen og relasjoner til feltet (Thagaard, 2009). 

Her har jeg prøvd å være tydelig på hva min posisjon som forsker i forhold til informantens 

posisjon, kan ha å si i forhold til informasjonen som ble gitt (Thagaard, 2009). Blant annet 

kan dette føre til at informanten ikke har «fortalt sannheten» om de faktiske forhold (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Ut fra en sammenligning av egne erfaringer på feltet, vil jeg si at det ser ut 

for at informantene har beskrevet og fortalt en sannferdig versjon, av hvordan de oppfatter 

forholdene.    
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I tolkningen av kvalitative intervjuer ønsker man som forsker å finne indre sammenhenger 

som kan føre til en dypere forståelse av materialet. Utgangspunktet er informantenes 

opplevelser og forståelse slik det kommer frem gjennom intervjuuttalelsene. Dette kaller 

Dalen (2011) for tolkningsvaliditet. Hun påpeker at tolkningen bør skje i relasjon til en større 

helhetsforståelse for at den skal være valid. Et eksempel på dette opplevde jeg da jeg holdt på 

med å intervjue en av informantene. På spørsmålet om hvordan barnehagelærerne vektlegger 

arbeidet med språk, svarte barnehagelæreren at hos dem var ikke språk noe hovedfokus. Ut 

ifra dette kunne man tolke det som om barnehagen ikke vektla språkarbeidet som viktig. 

Likevel viste det seg at når man tolket intervjuet under ett eller som helhet, jobbet barnehagen 

godt med språk og barnehagelæreren var veldig bevisst på viktigheten av språkstimulering.   

Dermed kan slik tolkning også føre til at man problematiserer der det ikke finnes problemer 

(Dalen, 2011).  

Siden jeg daglig oppholder meg i miljøet som studeres, vil dette gi et godt grunnlag for å 

forstå fenomenene som studeres. Tolkningene vil utvikles i relasjon med de erfaringene jeg 

har. Her er det viktig at jeg også er bevisst på at tilknytningen til miljøet, kan føre til at jeg 

overser det som er forskjellig fra egne erfaringer. Da kan jeg fort overse nyanser i 

datamaterialet som kan vise seg å være viktig (Thagaard, 2009). Dermed kan kjennskap til 

miljøet vise seg å være en styrke, men på den andre siden være en begrensning. 

 For å styrke undersøkelsens validitet, er det viktig at jeg gjør en god redegjørelse for hvordan 

datamaterialet er samlet inn og tilrettelagt for tolkning og analyse. For å skape validitet kreves 

det at alle sammenhenger som avdekkes og forklares, kan dokumenteres i materialet (Dalen, 

2011). Jeg har prøvd å imøtegå dette ved å redegjøre for de fremgangsmåtene og begrepene 

som er benyttet i oppgaven ved å tydeliggjøre de analytiske redskapene som er brukt, i tillegg 

til å stille dem til rådighet for drøfting (Dalen, 2011). 

I kvalitativ forskning handler generaliserbarhet «om den kunnskapen som produseres i en 

spesifikk intervjusituasjon, kan overføres til andre relevante situasjoner» (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 290). Siden oppgaven er forholdsvis liten og har et lite utvalg, velger jeg 

å bruke begrepet overførbarhet i stedet for generalisering, fordi det handler om fortolkning 

som grunnlag for overførbarhet, og ikke beskrivelser av mønstre i datamaterialet (Thagaard, 

2009). Målet med denne oppgaven er å belyse måter man kan jobbe med språkstimulering på 

og måter det jobbes på, som andre kan kjenne seg igjen i eller få lyst til å prøve. På den måten 
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kan dette prosjektet ha overføringsverdi og være til nytte for barnehagelærerne og andre som 

jobber med språk i barnehagehverdagen. 

 

3.7 Etiske hensyn  

I prosjekter som benytter kvalitative metoder som for eksempel observasjon eller intervju, vil 

det alltid innebære en nær kontakt mellom forsker og informant (Thagaard, 2009). Forskeren 

vil få data om og av informantene som gjør at opplysningene direkte eller indirekte kan 

knyttes til informantene. Dermed må datamaterialet behandles som personopplysninger og 

faller da inn under personopplysningsloven fra 2001. Prosjektene vil da være meldepliktige til 

Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) (Thagaard, 2009, s. 25). Prosjektet var i 

«grenseland» i forhold til om det var meldepliktig, men etter råd fra veileder valgte jeg å søke 

om tillatelse til å gjennomføre prosjektet fra NSD. I svar fra NSD 08.02.16 opplyses det at 

prosjektet var meldepliktig i henhold til personopplysningsloven § 31. Personvernombudet 

skrev videre at opplysningene og behandlingen som jeg hadde beskrevet i søknaden, 

tilfredsstilte kravene i forhold til personopplysningsloven og at behandlingen av 

personopplysningene kunne settes i gang. 

I følge Kvale & Brinkmann (2015) er det særlig fire områder som diskuteres i etiske 

retningslinjer for forskere. Disse områdene er informert samtykke, konfidensialitet, 

konsekvenser og forskerens rolle (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 102). I forkant av 

intervjuene, laget jeg et informasjonsskriv hvor jeg blant annet beskrev prosjektets 

problemstilling og formål, samt metodevalg. I tillegg informerte jeg om fortrolighet og hvem 

som ville få adgang til materialet (Kvale & Brinkmann, 2015). Informasjonsskrivet fungerte 

også som en samtykkeerklæring, da informantene undertegnet på dette. I telefonsamtale med 

styrerne for de aktuelle barnehagene, passet jeg på å presisere at informantene når som helst 

kunne trekke seg fra intervjuet, uten at det ville få noen konsekvenser for dem (Den nasjonale 

forskningsetiske komitè for samfunnsvitenskap og humaniora- NESH, 2014; Dalen, 2011; 

Kvale & Brinkmann, 2015). Dette informerte jeg også barnehagelærerne om i forkant av 

intervjuene. I tillegg var det viktig for meg å gjøre informasjonsskrivet så oversiktlig og 

forståelig som mulig for informantene, for å skape trygghet rundt deltakelsen i prosjektet. 

(Dalen, 2011).  Om informantene lurte på noe i forhold til prosjektet, ba jeg om at de tok 

kontakt med meg for å avklare dette. 
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Konfidensialitet handler om å behandle dataene på en slik måte at informantenes identitet, 

ikke avsløres (Kvale & Brinkmann, 2015). I dette prosjektet blir informantenes anonymitet i 

varetatt ved at det verken forekommer navn på personer, barnehager eller kommuner. De 

forskjellige barnehagene kodes i en kodeliste hvor A, B, C, D og E brukes om de forskjellige 

barnehagene. På den andre siden kan det hende at informanten gjerne vil krediteres for 

informasjonen de har kommet med (Kvale & Brinkmann, 2015). For å imøtekomme dette, 

valgte jeg å spørre om jeg kunne få bruke sitater fra informantene. Dette var også et punkt i 

informasjonsskrivet. Alle informantene svarte at «jeg bare måtte bruke de sitatene jeg hadde 

bruk for».  

I innsamlingen av dataene valgte jeg å bruke to «gamle» mobiltelefoner, som til daglig ikke 

var i bruk. De skriftlige transkripsjonene ble lagret på pc som bare jeg hadde tilgang til og 

eget passord til. Ved prosjektets slutt, ble både opptak og transkripsjoner slettet fra telefonene 

og pc. 

Selv om man anonymiserer informantene når resultatene presenteres, vil kanskje 

informantene eller miljøet rundt informantene, kjenne seg igjen. Særlig hvis det er snakk om 

små og gjennomsiktige miljøer (Thagaard, 2009; NESH, 2014). Under hele prosessen 

forsøkte jeg derfor å vurdere mulige konsekvenser for informantene (Kvale & Brinkmann, 

2015). Flere av informantene gav uttrykk for at intervjuet ga dem nyttig yrkesrettet 

oppfriskning både i forhold til refleksjon og evaluering. En av informantene uttalte at; «sånn 

som dette, skulle vi hatt bedre tid til…». På den andre siden var jeg bevisst på at 

intervjusituasjonen og intimiteten som oppstår i kjølevannet av dette, kan føre til at 

informantene kunne gi informasjon eller opplysninger de senere kanskje ville angre på at de 

hadde gitt (Kvale & Brinkmann, 2015). Dalen (2011) hevder at det er vanskelig å trekke 

grensen mellom hva som bør formidles og hva man kan og bør forties. I utvelgelsen av sitater, 

har jeg vært bevisst på å bruke sitater som beskriver fenomener og ikke personer eller 

grupper. Likeledes har det vært viktig for meg at forskningen som er gjort, blir lagt fram på en 

slik måte at verken personer eller yrkesgrupper, som i denne undersøkelsen vil si 

barnehagelærere, blir satt i dårlig lys. Hensynet til en tredjepart bør alltid veies opp mot 

prosjektets sannhetssøken og kritiske evalueringer (NESH, 2014). 
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4. Presentasjon av resultatene 

I dette kapitlet vil de mest sentrale funnene i datamaterialet fra intervjuene bli presentert. 

Presentasjonen av funnene er organisert med utgangspunkt i de fire forskningsspørsmålene. 

Materialet ble kodet og systematisert under de ulike forskningsspørsmålene, som igjen ble 

delt inn i underkategorier.  For å understreke interessante funn og fenomener har jeg valgt å 

bruke sitater både tematisk og intuitivt (Dalen, 2011) Tematisk for å finne sitater som belyser 

det aktuelle temaet og intuitivt for å finne «de gode sitatene» som kan være med å skape en 

dypere forståelse av intervjumaterialet (Kvale & Brinkmann, 2015). Sitatene vil derfor være 

sentrale i denne presentasjonen. Jeg har valgt å benevne informantene både som 

barnehagelærere og informanter. Noen steder har jeg valgt å bruke informant A, B, C, D eller 

E for å vise at alle informantene bidro med gode svar. Siden informantene ikke benevnes 

konsekvent ved navn, vil det være vanskelig å finne frem til hvem informantene er. Dette er i 

tråd med oppgaven som søker å ikke se på individuelle forskjeller, men på metodene som 

barnehagelærerne benytter i språkstimuleringsarbeidet sitt. 

 

4.1 Språkstimulering. 

Dette kapitlet er organisert på bakgrunn av forskningsspørsmålet: 

Hva legger barnehagelærerne i begrepet «språkstimulering»? 

4.1.1 Barnehagelærernes beskrivelse av begrepet. 

På spørsmålet om hva barnehagelærerne legger i begrepet «språkstimulering», er essensen at 

alle de fem barnehagelærerne definerer språkstimulering som å sette ord på og benevne alle 

handlinger og alt man gjør. Som informant D sier: «språkstimulering, da tenker jeg at da 

benevner du det du gjør og handlingene du gjør. Du må koble ord til handling».  

Barnehagelærerne vektlegger også at språkstimulering skjer i samhandling mellom barn og 

barn og mellom barn og voksen. Informant E sier:  

«Det at vi snakker sammen, det at vi forteller hverandre ting, vi har høytlesning, vi 

prater sammen når vi leier hverandre på tur, prater om det vi ser og stopper ofte opp 

og undrer oss over ting. Alt dette er språkstimulering tenker jeg». 
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I sin beskrivelse av begrepet, ser man at barnehagelæreren også trekker inn eksempler på 

språkstimulering man kan gjøre ute ved å vise til turgåing, og at de undrer seg over fenomener 

i naturen. Informant B mener at når barn og voksne jobber sammen om et prosjekt, som for 

eksempel å hugge ved, er eksempler som gir god språkstimulering. Hun mener at dette gir stor 

gevinst fordi man kombinerer språklige begrep med handling.  En annen av barnehagelærerne 

vektlegger kroppsspråk som en viktig del av språkstimuleringen. Hun mener at det er viktig å 

lære barna samsvar mellom kroppsspråk og talespråk: 

«Ja og bare i konfliktsituasjoner hvor barn kanskje smiler og ler og sier nei, nei. Så 

må jeg forklare at det er ikke så lett å forstå at du ikke vil, når du smiler og ler og det 

ser  ut til at du at du synes det er gøy. Da må du stoppe å være alvorlig i ansiktet 

ditt og si  jeg vil ikke. Bare å gjøre barn bevisst på de små tingene, det er jo… å 

lære å bruke språk». 

4.1.2. Språkstimulering i hverdagen 

Informantene påpeker at språkstimulering foregår gjennom hele dagen, gjennom tilrettelagte 

aktiviteter, men like mye i spontane aktiviteter og rutinesituasjoner. Det er bred enighet om at 

det er viktig å benytte alle hverdagsaktiviteter og situasjoner som oppstår, til å gi barnet 

erfaringer med språket i forhold til handling. Som informant E sier:  

«Det er viktig å bruke situasjoner som skjer i løpet av dagen, som for eksempel nå skal 

vi ta den høyre armen din inn i det høyre jakkeermet og nå skal vi finne skoene dine… 

Åjj,j skolissene dine var ikke knytt opp... Man må bade dem i språk.»  

Barnehagelærerne er også enige om at å samtale og prate om ting de har sett, hørt, følt og 

opplevd er viktig språkstimulering i hverdagen. Informant A fremhever bøker hvor man sitter 

sammen med barna, leser, ser på bilder og samtaler som viktig språkstimulering. Hun 

framhever også prosjektarbeid hvor man tar for seg ulike temaer, som god språkstimulering. 

Her trekker hun frem jobbing med barnehagens årstema som et eksempel: 

«Akkurat nå har vi fugler som tema her i barnehagen. Da er det viktig med begreper i 

fugler, hører fuglelyder, tar for oss de forskjellige fuglene, utseende. Vi har laget 

foringsplass hvor vi studerer de forskjellige fuglene, lærer oss navnet på de 

forskjellige fuglene. Vi synger om fuglene, spiller eventyr, lærer regler om fuglene. Nå 

har vi satt opp fuglekasse med kamera i. I hele tatt blir det mye prat om 

fugler…(latter) og barna er engasjerte fordi vi er det, tror jeg…» 
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Informant B vektlegger musikk og sang som viktig sammen med bruken av barnehagens 

tema: 

«Jeg vil jo at barna skal få inn litt gamle begreper, latt de få høre dialekter. Det er jo 

noe jeg synes er fint da, at de får høre og at de får litt kontakt med norsk historie. Det 

hørtes fint og flott ut…, men det er jo kulturarv da. Jeg er veldig glad i å trekke frem 

litt gamle sanger.»  

 Informant C trekker frem lek og rutinesituasjoner som viktige i forhold til språkstimulering: 

«Visst man er en bevisst voksen og bruker språket på en bevisst måte, ved å benevne 

alt man gjør å sånn.. så er det det vide begrepet, man har det hele dagen, overalt hele 

tiden. Det er egentlig ingen situasjoner man ikke kan stimulere det. I leik og 

rutinesituasjoner så kan man sette ord på ting og bruke språket.» 

Informant D sier at språkstimulering først og fremst skal utvide språket til barna, slik at de 

lærer seg å ta kontakt med andre barn på en god måte. Slik at de lærer seg å knekke 

lekekodene som brukes i leken.  Barnehagelæreren fremhever det å være nær barna slik at 

man støtter dem i utviklingen av språk ved å benevne ting. Informant E mener at for å utvikle 

og utvide barnas språk, så er konkret benevning viktig: 

«For eksempel så er ikke en fugl pip-pip hos oss. Enten er det en blåmeis eller så er 

det kanskje en kjøttmeis og noen ganger er vi over på at det heter Parus Major også 

som er kjøttmeis på latin. Vi navnsetter det helt fra starten av. Så vi er ganske bevisste 

med det da».  

 Felles for alle barnehagelærerne, var at de fremhevet konkreter, bilder, eventyr og sang som 

viktige virkemidler i arbeidet med språkstimulering. 

4.1.3 Barnehagens språkmiljø   

Alle barnehagene sier at de tilbyr god tilgang til både bøker, lek, forskjellige aktiviteter og 

samtale, men bare de to tradisjonelle barnehagene sier at de bevisst skaper miljøer inne i 

barnehagen for å legge til rette for lek og gode samtaler rundt det. Den ene av de to 

informantene, mener at det er viktig å skape et godt og trygt miljø for at barna skal danne et 

godt språkgrunnlag:  
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«Miljø… det er jo å skape gode lekekroker, små grupper. At de får lekt med andre 

barn da.. får erfaring med andre barns språk, at de lærer av hverandre med støtte av 

en voksen da…»  

«Vi lager bevisst et stimulerende miljø da.. for visst man motiverer et barn til å sitte 

ned å leke, hvor det sitter et annet barn og kanskje en voksen, så kommer man inn i en 

kommunikasjon hvor man setter ord på ting…» 

De andre tre barnehagene vektlegger utemiljøene til å utvikle barnas språk. De bruker skogen 

og gården som arena for lek og aktiviteter. 

«Vi er mye ute er i det konkrete, reiser på besøk til bondegårder slik at vi slipper og se 

på kuer og griser på bilder, vi kan se det «live.»  

«Når vi er på tur i skauen og skal hugge ved, så må vi gå rundt å lete etter døde trær. 

Ja, det skal ikke være noe grønt på det, vi er med på å dytte det ned og sage det opp og 

vi gjør hele den prosessen for at barna skal få med seg alt.»  

4.1.4 «Kommunikasjon, språk og tekst» 

På spørsmålet om fagområde «Kommunikasjon, språk og tekst» ble vektlagt ekstra i forhold 

til de andre fagområdene, svarte informant A at dette fagområdet var de innom hele tiden, 

fordi man bruker språket hele tiden hver dag. Informant B sier hun vektlegger jobben med 

språk fordi hun jobber mye med å være bevisst på hva slags språk hun bruker. Men i 

barnehagen er ikke fagområdet «kommunikasjon, språk og tekst» mer vektlagt enn de andre 

områdene. Informant C er usikker om hun skal si det får hovedfokus, men hun sier: «det er jo 

noe man jobber med hele tiden, hele veien og hele dagen. Så egentlig får det nok større fokus 

enn andre områder for det er jo med i alle situasjoner, i alle aktiviteter…»  

Informant D sier at det definitivt ikke er på linje med de andre fagområdene, visst man tenker 

en helhet med språk og kommunikasjon. Informant E sier at de har et annet fagområde som 

hovedfagområde for barnehagen, men at de fletter alle fagområdene inn. Siden kommunen har 

hatt språk som satsningsområdet, har fagområdet «Kommunikasjon, språk og tekst» blitt 

fokusert i barnehagen ved at de i tillegg til kursing av kommunen, har en som er 

språkansvarlig i barnehagen. Denne personen kurser så de andre ansatte. 
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4.2 Språkaktiviteter 

Dette kapitlet viser resultater og funn ut fra forskerspørsmålet: 

Hva tenker barnehagelærerne i forhold til planlegging og gjennomføring av 

språkstimuleringsaktiviteter? 

4.2.1 Planlagte språkaktiviteter  

Informant A forteller: 

«Vi har språkaktivitet fast på planen en gang i uka hvor det dreier seg om forskjellige 

språkaktiviteter som spille spill, jobbe med eventyr, rim og regler, rytme, lydering av 

bokstaver og ord, synonymer, antonymer, vitser, gåter, sang og slike ting. Vi kaller det 

«språksprell» Førskolebarna bruker språksprellet til å leke med bokstavene på 

forskjellig måte slik at de skal være litt kjent med dem før de starter på skolen.» 

 Informant C sier: 

«Vi bruker rim og regler bevisst for at det er viktig å få til det der med riming. Og så 

planlegger vi aktiviteter for eksempel ved at vi tenker: Nå skal vi fokusere på farger, 

eller overbegreper eller størrelser ikke sant så… Jo, og så sang og bevegelse, rytme 

sånn som vi snakka om i sted. Men annen fast språkaktivitet foregår ellers en til en 

eller i smågrupper, men hvor ofte det skjer, er litt opp og ned.» 

Informant D forteller at de bruker forskjellige temaer som for eksempel meg selv, klær, farger 

osv. Til disse temaene knyttes det nøkkelord og eventyr.  Denne barnehagelæreren forteller at 

de også er i oppstarten av et prosjekt som handler om høytlesning for barn. Prosjektet heter 

«kompetanse for mangfold». Det overordnede målet med dette prosjektet er at 

minoritetsspråklige skal bestå utdanningsløpet til og med videregående. Ellers er begge de 

tradisjonelle barnehagene med i et nettverk for minoritetsspråklige barn. Det vil si at det 

kommer en representant fra dette nettverket og holder språkgruppe en gang i uken, i begge 

barnehagene. Gruppene består av både minoritetsspråklige og majoritetsspråklige. I 

språkgruppene brukes månedens nøkkelord og eventyr som igjen brukes i samlingsstundene. 

Det vil si at barna som er med i språkgruppene får flere repetisjoner, noe som gagner alle og 

særlig de minoritetspråklige barna. En av informantene sier at de har planlagte 

språkaktiviteter i forhold til barn med vedtak. Da brukes smågrupper. Ellers sier hun at 

språkaktivitetene fungerer best når det blir en naturlig setting for barna: 
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«Det handler om å se litt utenfor boksen, for aktiviteter trenger ikke et spesielt rom, 

den kan like gjerne holdes i ei buske i skogen.»  

Alle barnehagene sier at de veldig ofte bruker samlingsstunden til språkstimulerende 

aktiviteter.  

4.2.2. Spontane språkaktiviteter 

Spontane språkaktiviteter foregår gjerne i de forskjellige hverdagssituasjonene som for 

eksempel ved bordet, i garderoben og ikke minst i lek. Barnehagelærerne påpeker at selv om 

de ikke har planlagte språkaktiviteter så gjennomføres det språkaktiviteter gjennom hele 

dagen, hver dag. De er enige om viktigheten av å benytte disse situasjonene til å stimulere 

barnas språk og er opptatte av å verne om leken. Informant B sier:  

«Vi bruker ofte samlingsstund som vi har før vi spiser. Det gjennomføres gjerne ved at 

jeg tar frem en gitar eller tromme eller at jeg har funnet frem noen konkreter vi kan 

dramatisere rundt. Jeg er også veldig glad i eventyr og glad i å fortelle et eventyr, så 

jeg prøver å overbringe dem slik de originalt er.»  

Ellers forteller barnehagelæreren at barna er med på det som skjer på gården, de bruker 

redskaper, mater dyrene og høster mat. Gjennom disse aktivitetene lærer barna mye språk. De 

lærer også å kommunisere og samarbeide med hverandre, noe som også er språk. Barn lærer 

best av barn. Det er det bred enighet om hos barnehagelærerne. Informant D sier:  

«…uansett hvor mye vi fokuserer på ord, så er det leken som barna lærer mest av. 

Den har så mye i seg når det gjelder for eksempel sosial kompetanse, språkutvikling 

og kognitiv utvikling, ja, hadde alle visst hvor mye læring det er i lek, så hadde man 

lekt mer….» 

4.2.3 Viktige faktorer i forhold til planlegging og gjennomføring av 

aktiviteter  

I følge barnehagelærerne er det flere faktorer som er viktig å tenke på når man skal planlegge 

og gjennomføre språkaktiviteter. Det aller viktigste for at språkstimuleringen skal være 

lærerik, er at barna er interesserte og motiverte.   Alle barnehagelærerne fremhever at 

språkstimulering må være gøy og fengende. Det skal være humor og barna skal ha glede av 

det. Språkstimulering må ikke oppleves som øving. Informant B underbygger dette: 
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«Når for eksempel førskolegruppa har holdt på med rim, så hører jeg det etterpå for 

da kan for eksempel et barn komme til meg å si at rim det rimer på prim. Da har de 

tatt det med seg videre. Eller at vi forteller vitser og historier ved matbordet. Da spør 

de alltid etter å få høre flere, så de er helt klart interesserte og motiverte for dette.»  

Ellers sier informant C: 

«Og så må du tenke på hvem du skal ha språkaktiviteten med, hvilken aldersgruppe, 

hvordan kjenner du de, hva liker de å gjøre. Så det må være noe som fenger da… Noe 

som er gøy!!» 

Alle barnehagelærerne sier at de benytter små grupper til språkaktiviteter utenom 

samlingsstund. Dette er for at det skal bli lettere for alle å komme til. I tillegg til at det er 

lettere å lære seg å vente på tur, lytte til de andre, stille oppfølgingsspørsmål og lure på ting. 

4.2.4 Verktøy og materialer som benyttes i språkaktiviteter. 

Alle nevner at de benytter seg av konkreter, sang, rim, regler og eventyr i 

språkstimuleringsaktivitetene. To av barnehagene bruker egenproduserte materialer og 

konkreter til språkaktivitetene.  To av barnehagene sier de ofte lager historier og fortellinger 

sammen med barna. En av barnehagene har også laget bok sammen med barna: 

«Og så har vi laget vår egen bok og det var spennende. Ei bok som inneholder en 

opplevelse vi har vært med på. Vi krepset her i sommer og så fant vi bilder og så 

tegnet ungene og så fortalte ungene det de husket og vi skrev det ned. Helt og holdent 

barnas ord og så sendte vi det inn til trykking og så fikk vi boka innbundet tilbake. Vi 

leser fortsatt de ulike historiene og ser på bilder av oss selv i boka. På den måten får 

de erfaringer med ulike innfallsvinkler både når det gjelder talespråk og skriftspråk.» 
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4.3 Ord og begrepsforråd 

Dette kapitlet viser funn og resultater ut fra forskerspørsmålet: 

Hva vektlegger barnehagene i jobben med å utvikle barnas ord og begrepsforråd? 

4.3.1 Barnehagenes bruk av verktøy, materialer og hjelpemidler 

Tre av barnehagene bruker som sagt Språkkista og Snakkepakka i språkaktivitetene og 

dermed også i forhold til å øke barnas ord og begrepsforråd. Alle barnehagene sier at de også 

bruker materialer som de lager selv. Det kan være seg tegnede og laminerte bilder, bokser 

med forskjellig innhold og utseende, stimulerende miljøer med lys, lyder og effekter. Mens 

noen av barnehagene velger å vektlegge stimulerende miljøer inne, vektlegger noen av 

barnehagene opplevelser ute i sitt nærmiljø. De som vektlegger innemiljø, legger til rette for 

at barna skal motiveres til å skape god lek ved hjelp av stimulerende lekekroker, effekter og 

konkreter og på den måten tilegne seg nye ord og begreper.  To av barnehagene vektlegger 

lesing. Den ene barnehagelæreren vektlegger «lesing» på forskjellige måter: 

«Finne frem bøker, sitte sammen med ungene å se på bilder, prate om bilder, lese. 

Finne lesestoff som interesserer barna. For eksempel romfart. Hjelpe til å finne 

faktabøker om interessene til barna. Så kan vi lære mer i sammen da.» 

Tre av barnehagene vektlegger bruken av skogen og gården for å øke barnas ord og 

begrepsforråd. En av informantene sier at de ofte bruker apper når de er på tur i skogen: 

«Nå finnes det masse interessante apper. Ha med i skogen, ta bilde av for eksempel en 

sopp, så kan vi finne ut hvilken sopp det er»  

De har også ei fuglekasse med kamera i, slik at de får fulgt med på hva som skjer om våren 

når fuglene bygger rede og legger egg. Barnehagelæreren mener at barna på denne måten får 

inn mange nye ord og begreper, fordi de er interesserte i det som skjer. En av de andre 

barnehagelærerne sier: 

«Men hvordan jobber barnehagen for å øke barnas ordforråd, altså vi jobber ikke noe 

bevisst, vi sitter ikke ned og prater om at nå må vi få barna til å lære flere ord for det 

skjer naturlig når vi voksne snakker med barn, forteller en historie, forteller hva vi har 

gjort før, spør hva de har gjort. Det kommer innbakt med at vi er sammen.» 
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Barnehagelæreren sier at ordforrådet kommer ved at barna får være med på slakting, dyrking 

av grønnsaker, gjøremålene. Barnehagelæreren mener også at begrepene setter seg bedre når 

barna gjør seg fysiske erfaringer med dem. En av de andre informantene utvider dette med å 

si: 

«…det å øke barnas ordforråd, det er dagligdags tale, ved at vi benevner alt vi gjør til 

enhver tid. Når vi er ute i skogen, så er det blåmeis, spettmeis eller kjøttmeis. Er det 

furu eller gran. Altså øke ordforrådet dems ut av den veien da og så lage en historie så 

må setningene henge sammen slik at det blir forståelig. Jeg tenker at det er også med 

på å øke ordforrådet til ungene. Når vi lager historier, så er det med på å øke 

ordforrådet dems.»  

Informanten sier videre at de også har gode erfaringer med å snakke om ord, for barn av i dag 

kan navnene på de mest kompliserte dinosaurartene og transformerfigurer, så at barna greier å 

lære seg vanskelige ord, er helt klart. For eksempel synes barna det er morsomt med latinske 

ord som Tussilago Farfara som er hestehov, eller det kan være fremmedord som «eskalere», 

eller tvetydige ord: 

«…her om dagen var det noen gutter som var rampete og gjorde noe de overhodet 

ikke fikk lov til. Så hadde vi snakket om det, og jeg sier til guttene: greit nå setter vi en 

strek over dette. Da sier den ene gutten til meg: jeg har en pinne her, vi kan gå bort å 

streke over det med en gang…» 

Barnehagelæreren sier videre at de også bruker gjettekonkurranser: 

«Vi snakker om språk, vi snakker om ord, vi bruker gjettekonkurranser som for 

eksempel nå tenker jeg på et dyr som bor i skogen. Det er ikke så stort som en elg men 

større enn en hare… Rådyr… ja det er det… Og så er det jo varierende hvor gode 

ledetråder de greier å gi.. Det er jo også trening uten at de skjønner det…» 
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4.3.2 Etablering av begrep. 

Ofte opplever man at barn bruker begreper uten at de helt forstår hva de betyr og hvordan de 

skal brukes. En av barnehagelærerne har et godt eksempel på dette: 

«Et av førskolebarna hadde fått med seg begrepet uhørt. Dette barnet sier noe til meg 

ved matbordet og jeg sier hæ. Så sier barnet til meg: er du uhørt eller? Du hører så 

dårlig så du må være uhør.» 

Hun sier at dette er et fint utgangspunkt for å etablere begrepet. Barnehagelærerne er enige 

om at et begrep er etablert når det er automatisert i hverdagsspråket, det er forstått og brukes i 

riktig sammenheng. De er også enige om at ord og begreper forstås og etableres best når barna 

kan gjøre seg kjent med dem gjennom erfaringer. Som en av barnehagelærerne sier:  

«For det er noe med det å se noe, høre noe, gjøre noe. Det å få hele bildet på noe. Vi 

har snakket mye om det der med forståelsen av ord. Om du for eksempel bare har hørt 

ordet bål men ikke sett, hørt, følt, eller kjent lukten av det.. da kan det være vanskelig å 

bruke det i riktig sammenheng.»   

Barnehagelærerne er enige om at det viktigst å lære barna ord og begrep i hverdagsspråket, 

slik at de kan gjøre seg forstått i de daglige situasjonene. Ellers sier informantene at de ønsker 

at barna skal kunne ord og begrep i forhold til årstider, naturen, gården, dyr, mat, gårdsdrift 

spesielle temaer som det jobbes med i barnehagen. Informant D sier at de først fokuserer på 

konkrete begreper, men etter hvert fokuseres det også på mere abstrakte begreper som for 

eksempel vennskap.  

 

4.4 Voksenrollen i forhold til barnas språkutvikling 

Dette kapitlet er organisert på bakgrunn av funn og resultater fra intervjumaterialet.  

4.4.1 Den viktigste faktoren for språkutviklingen til barn 

På spørsmålet om hva slags faktor som har mest å si for barnas språkutvikling, svarer alle 

barnehagelærerne at det er de voksne i barnehagen. Barnehagelærerne blir bedt om å svare på 

en skala fra en til ti om hvor viktige de er i barnas språkutvikling og da svarer tre av fem, at 

de er tieren på skalaen, mens de siste to bruker litt mere tid. Den ene informanten er tydelig 

usikker og på spørsmål om hvorfor, svarer hun at hun har lyst til å si ti, men hun synes det 
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høres litt egoistisk ut. Begge ender tilslutt på ti.  En av barnehagelærerne sier at forutsatt 

bevisste voksne, er de voksne i barnehagen den viktigste faktoren. Bevisste voksne 

innebefatter hvordan den voksne snakker og henvender seg til barn og andre voksne, hvordan 

den voksne ordlegger seg og benevner ting. En annen av barnehagelærerne sier at kunnskapen 

de har om språk og språkutvikling hos barn, er viktig mens en tredje sier: 

«Men først og fremst er det voksenrollen da.. som er framtredende. Det er den 

handlingen vi gjør som smitter over på barna.»  

4.4.2 Kompetanseheving i forhold til barns språkutvikling? 

Kompetanseheving er en viktig faktor i forhold til barns språkutvikling, men bare en av 

førskolelærerne nevner dette som en viktig faktor. På spørsmålet om det blir gitt noen form 

for kompetanseheving, sier tre av barnehagelærerne at de ikke opplever at det har vært gitt 

noe. En av informantene sier at de har veldig fokus på dette på grunn av prosjektet de holder 

på med. En annen sier at det har vært gitt kompetanseheving, siden dette området har vært et 

satsningsområde for kommunen. 

4.4.3 Andre faktorer som er viktig for språkutviklingen til barn 

Av andre faktorer som er viktig for språkutviklingen, nevner to av barnehagelærerne at tid er 

viktig. Det er viktig å ha tid til barna, tid til å svare på spørsmål, tid til å være tilstede for 

barna og undre seg sammen med barna. En annen av informantene sier at miljøet i barnehagen 

har mye å si for språkutviklingen. Den nest viktigste faktoren ifølge barnehagelærerne er lek. 

De sier at barna lærer utrolig mye gjennom lek, både om samspill, kommunikasjon, 

kognisjon, om empati og samarbeid. De sier at det derfor er veldig viktig å verne om å 

stimulere til god lek.  

 

4.5 Kartlegging 

Å vurdere om barna er på et adekvat språknivå, er både vanskelig og tidkrevende. Dette 

kapitlet tar for seg et omdiskutert tema i barnehagekretser. Kartlegging av barnas språk har 

vært og er fortsatt et tema som diskuteres mye. Forskningsspørsmålet for dette kapitlet er: 

Hvilke tanker og holdninger har barnehagelærerne til kartlegging av barnas språk? 
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4.5.1 Kartlegging av barnas språk 

Alle barnehagelærerne sier at de bruker mye tid på å observere og snakke med hverandre om 

barnas språk. 

Fire av de fem barnehagene bruker kartleggingsverktøy til å kartlegge barnas språk. En av 

barnehagene er pålagt kartlegging fra kommunen, mens de andre tre ikke er pålagte, men 

rådet til å foreta kartlegging. Barnehagen som ikke bruker kartleggingsverktøy sier: 

«Vi snakker mye om barna på avdelingsmøtene og før foreldresamtaler så går jeg 

gjennom det med språk sammen med den andre pedlederen og de andre som jobber på 

avdelingen. Så det er ikke noe annet enn den kunnskapen vi har, som er 

kartleggingsverktøyet vårt. Det virker som kartleggingsverktøyene er laget av folk som 

bare er ute etter å se hva som er galt i språket til barna da… hva de mangler… det 

reagerte jeg på, og så reagerte jeg på at hallo… stoler dere ikke på at vi som jobber 

med barna, barnehagelærerne, at vi ikke kan det. Vi tar tak når vi ser at noe ikke er 

som det skal. Så jeg lurer på hvorfor alle barn skal kartlegges når de har et godt 

språk… hvorfor skal jeg sitte å bruke tid på det når jeg heller kan lære barna en ny 

sang….som kan krydre språket enda litt mer…» 

Likevel sier denne barnehagelæreren at hun ikke er så imot kartlegging som før, da hun måtte 

utføre dette.  

4.5.2 Kartleggingsverktøy  

Av de fire barnehagene som svarer at de benytter kartleggingsverktøy, svarer den ene 

barnehagelæreren at barnehagen hennes er pålagte å bruke Tras. Før skulle alle barna 

kartlegges med Tras. Nå kartlegges det ved behov. En annen av informantene sier at de 

kartlegger språket til alle på stor avdeling ved hjelp av Tras. Bare ved behov når det gjelder de 

yngste. De to andre barnehagene svarer at de kartlegger alle barna med Alle Med og 

kartlegger med Tras visst de er usikre på noe, eller for å finne ut hvor problemet ligger.  

4.5.3 Tanker og holdninger i forhold til kartleggingsverktøy 

Barnehagelærerne har ulike tanker og holdninger til kartlegging, men det de er enige om er at 

Tras er et bra verktøy når du trenger det. En av barnehagelærerne sier:  

«Skal jeg si min personlige mening, så synes jeg ikke Alle Med er så veldig godt 

kartleggingsverktøy heller i bunn og grunn.  Fordi man må forstå at der det står, kan 
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barnet klippe etter en strek, så er det ikke bare det man er ute etter. Man må klare å se 

hele bildet og derfor kan det være vanskelig særlig om man jobber sammen med ferske 

assistenter da, da blir det enda mer tidkrevende…» 

Barnehagelærerne sier at det er viktig at kartleggingsverktøyet brukes ordentlig, slik at det blir 

et hjelpemiddel. Det er dermed svært tidkrevende. Barnehagelærerne mener det er bortkastet 

tid å kartlegge barn med et adekvat språknivå. Også en av de andre barnehagelærerne er 

skeptisk til kartleggingsverktøyene. Hun sier: 

«Nei, vi er ikke pålagt akkurat nå, men vi var. Det var en prøve, men vi har ikke landet 

på at det er noe vi skal gjøre på alle. Jeg tror ikke det var særlig gjennomtenkt og så 

er jeg jo ikke fan av det. Overhodet ikke… Så ja jeg skjønner at språk sitter i hodet, 

ikke i uttalen og vi har barn som kan lure oss, som kan virke språkmektige, men som 

ikke har forståelsen inne, men som bruker masse ord og begreper og det virker som 

barnet kan mye. Så hvordan skal man oppdage de barna, men de barna oppdager du 

ved at du har samhandling med dem hver dag. Så hvis pedagogene kan gjøre det hver 

dag i stedet for å stå på kjøkkenet og fly rundt med penn og papir, så oppdager du mye 

mer ved å være sammen med barna i lek. Da oppdager du masse…» 

Barnehagelæreren sier videre at de voksne i barnehagen har hatt delte meninger der. Mens 

noen synes det er trygt og godt med kartleggingsverktøy, er andre tryggere på det de opplever 

sammen med barna. Denne barnehagelæreren er også opptatt av at man fort kan bli fokusert 

på barnas huller, istedenfor å fokusere på styrken til barna. Hun er redd for at det kan skape 

vinnere og tapere allerede i barnehagen. Også en av de andre informantene sier at de ikke 

fokuserer på hva barna ikke kan, men på hva de kan jobbe mere med.  

 

4.6 Oppsummering av de viktigste resultatene 

Barnehagelærernes definisjon på begrepet «språkstimulering» er at man må sette ord på og 

benevne alle handlinger og alt man gjør. Barnehagelærerne vektlegger også at 

språkstimulering skjer i samhandling mellom barn og barn, og barn og voksen.  

Barnehagelærerne er enige om at det er viktig å benytte alle hverdagsaktivitetene og 

rutinesituasjonene som oppstår, til å gi barna erfaringer med språket i forhold til handling. 

Barnehagelærerne er også enige om at å samtale og prate om ting de har sett, hørt, følt og 

opplevd er viktig språkstimulering i hverdagen. Alle informantene fremhever konkreter, 
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bilder, eventyr, sang, bøker, rim og regler som viktige virkemidler i arbeidet med 

språkstimulering. Lek, miljø og konkret benevning kommer også frem som gode virkemidler. 

Ingen av barnehagene har fagområdet «kommunikasjon, språk og tekst» som hovedfokus, 

men alle sier at språk får størst oppmerksomhet, fordi det er noe de bruker hele tiden. 

Når det gjelder fastsatte planlagte språkaktiviteter, er det bare en av barnehagene som har 

faste dager med språkaktiviteter. De andre barnehagene svarer at det er litt til og fra hvor ofte 

de har planlagte språkgrupper. Da benyttes smågrupper. To av barnehagene har representanter 

inne som holder språkgruppe en gang i uken, men det er bare for en gruppe om gangen. Alle 

bruker ofte samlingsstunden til forskjellige språkaktiviteter. Barnehagelærerne påpeker at selv 

om de ikke har planlagte språkaktiviteter, så gjennomføres det språkaktiviteter gjennom hele 

dagen, hver dag. De mener at barna lærer mye språk gjennom alt de er med på av arbeid og 

opplevelser, gjennom lek og hverdagssituasjoner. 

Barnehagelærerne er enige om at det viktigste for at språkstimuleringen skal være lærerik, er 

at barna er interesserte og motiverte. Det er derfor viktig å legge opp til aktiviteter som 

engasjerer, fenger, er morsomme og interessante. Dessuten er det viktig at aktivitetene kan 

repeteres og repeteres uten å bli kjedelige. Målet er at barna skal ta med seg innholdet fra 

språkaktiviteten inn i hverdagen og leken. På den måten etableres nye begrep og de utvikler 

språkkunnskapene sine. 

Språkkista og Snakkepakka er to språkverktøy som benyttes av flere av barnehagene. Ellers 

brukes konkreter, sang, rim og regler, eventyr og selvlagd material i språkaktivitetene. To av 

barnehagene lager ofte historier eller fortellinger sammen med barna, en barnehage har også 

laget bok som egen aktivitet. 

For å øke barnas ord og begrepsforråd, legger de tradisjonelle barnehagene vekt på å lage 

gode og trygge lekekroker inne som stimulerer til god lek. To barnehager vektlegger 

aktiviteter med bøker som viktig for ord og begrepsforrådet. Ellers vektlegger noen av 

temabarnehagene, bruken av skogen og gården for å øke barnas ord og begrepsforråd. Ved at 

barna får være med på arbeid og opplevelser både i skogen og på gården, lærer de mange ord 

og begrep, mener noen av barnehagelærerne. Barna etablerer begrepene raskere ved at de 

både ser, hører, føler, smaker og erfarer begrepene. Barnehagelærerne er mer opptatt av at 

barna skal forstå ett begrep, enn å lære dem nye. En av barnehagelærerne mener at det 

kommer av seg selv når barna er deltakende i forskjellig aktiviteter. En av barnehagene bruker 

apper og kamera i fuglekasse som virkemidler for å øke ord og begrepsforrådet til barna, 
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mens en annen barnehagelærer sier at hun har gode erfaringer med å snakke om ord sammen 

med barna. 

Barnehagelærerne er enige om at det er viktigst å lære barna ord og begrep i hverdagsspråket, 

slik at de kan gjøre seg forstått i de daglige situasjonene. 

Barnehagelærerne er alle enige om at de voksne i barnehagen, er den viktigste faktoren for 

språkutviklingen til barna. Av andre faktorer nevnes tid, miljø og lek som viktig for 

språkutviklingen. Bare en av barnehagelærerne nevner kunnskap som en viktig faktor. Tre av 

barnehagene opplever ingen kompetanseheving når det gjelder barnas språk. En av 

barnehagene sier de får mye pga av prosjektet de er med i, mens siste barnehage sier at siden 

kommunen har språk som satsningsområde, har de fått både kursing og dermed mer kunnskap 

om dette området. 

Når det gjelder kartlegging, har barnehagelærerne ulike tanker og holdninger. Alle 

barnehagene bruker mye tid på å observere og snakke med hverandre om barnas språk. Fire 

av barnehagene bruker kartleggingsverktøyene TRAS og/eller Alle Med. Bare en av 

barnehagene har vært pålagt kartlegging av kommunen. De andre er bare «rådet» til å utføre 

kartlegging. Barnehagelærerne som bruker TRAS er enige om at TRAS er et bra verktøy når 

du trenger det, men at det er sløsing med tid å kartlegge barn som har et adekvat språknivå. 

En av barnehagelærerne er negativ til kartleggingsverktøy. Hun mener at verktøyene 

fokuserer på barnas mangler. Hun får støtte av en annen barnehagelærer som også mener at 

med kartleggingsverktøy fokuseres det på hullene hos barna, ikke styrken til barna. Styrken til 

barna oppdager man bare ved samhandling med barna, ikke ved å sitte med hodet i 

kartleggingspapirene. Også en av de andre barnehagelærerne vektlegger at de ikke fokuserer 

på hva barna ikke kan, men hva de kan jobbe mere med. 
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5. Drøfting av funn i forhold til relevant 

teori 
I dette kapitlet vil de mest sentrale funnene i datamaterialet i hovedsak bli drøftet ut fra det 

teoretiske og empiriske grunnlaget som ble gitt i kapittel 2, samt relevant forskning.  Jeg har 

valgt å forholde meg åpen i forhold til funnene som ble gjort. Funnene har ført til behov for 

teori som ikke har blitt presentert forut i oppgaven. Dette er i tråd med Kvale & Brinkmann 

(2015) som sier at intervjuundersøkelsene ikke kan designes en gang for alle, i og med at 

forskeren som oftest blir «klokere» underveis, noe som kan føre til at prosjektet må 

omarbeides. Dermed vil det i dette kapitlet forekomme noe ny teori i forhold til funnene som 

kom frem angående voksenrollen i barnehagen og i forhold til lek som verktøy i 

språkstimuleringen. 

 

5.1 Barnehagenes jobb med språkstimulering 

I dette kapitlet vil jeg drøfte funnene under sentrale temaer for oppgaven. Funnene vil også bli 

drøftet opp mot relevant teori og forskning på feltet. Temaene for drøftingen ble utviklet med 

utgangspunkt i analysen, samt ut ifra de mest interessante og gjennomgående funnene i 

datamaterialet. 

5.1.1 Det handler om å tenke helhet 

Siden språkstimulering er et stort og vidt begrep, tenkte jeg at det ville være interessant å høre 

hva hver enkelt barnehagelærer forsto med dette begrepet. Det ville gi meg som forsker en 

grunnleggende forståelse av informantenes ståsted. 

At alle barnehagelærerne definerte språkstimulering som å sette ord på og benevne handlinger 

og det man gjør, er i tråd med god praksis. Det viser at barnehagelærerne tenker helhetlig 

rundt begrepet språkstimulering. De påpeker at språkstimuleringen bør gå som en «rød tråd» 

gjennom hele dagen og være knyttet til alle aktiviteter og situasjoner som oppstår i løpet av 

dagen (Espenakk et al., 2007, s. 71). De forskjellige aktivitetene og situasjonene som oppstår i 

løpet av en dag, gjør at barna får ulike erfaringer med å bruke og utvide språket sitt (Espenakk 

et al., 2007). Dette er helt i tråd med hva informantene uttalte. De mente at «språkstimulering 

skal føre til en utvidelse av barnas språk». I tillegg var de svært tydelige på at 

språkstimulering må foregå i samhandling med andre barn eller voksne. Dette er i tråd med 
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Vygotsky, som mente at den menneskelige tenkningen ville utvikles gjennom deltakelse i 

ulike sosiale felleskap. Læring og utvikling vil bare være mulig ved å samspille med andre, 

hvor man lærer å bruke de kulturelle redskapene (Wittek, 2012). Vi kan derfor si at barn lærer 

språk gjennom språklige interaksjoner med andre. På denne måten vil de også lære om ting og 

hendelser i omgivelsene sine. De lærer også å samarbeide med andre når de i felleskap 

konstruerer forståelse og kunnskap ved å lytte til hverandre og dele ideer, tanker og meninger 

(Gjems, 2013).  Forskningsresultatene viser at informantene jobber i tråd med denne teorien 

ved at de forteller om turer i skogen og aktiviteter på gården og ellers aktiviteter i alle typer 

barnehage, hvor barna deler både opplevelser, tanker og meninger. I følge barnehagelærerne 

fører dette til gode samtaler, samtidig som det gir barna erfaringer med turtaking ved at barna 

må høre på hverandre og følge opp det de andre sier. Dette gir barna viktige erfaringer og 

kunnskaper som de vil ha stor nytte av i senere læringssituasjoner. Ved å jobbe på denne 

måten, viser barnehagelærerne en høy grad av bevissthet. 

 5.1.2 De gode samtalene 

Det er viktig at barna inviteres inn i samtaler. Det er i tråd med «her og nå» samtaler eller 

«der og da» samtaler som tilsvarer situasjonsavhengig og situasjonsuavhengig språk, alt etter 

hvor barna er i sin språklige utvikling (Hagtvet, 2004; Bele, 2008). Når barna går fra 

situasjonsavhengig til situasjonsuavhengig språk, er det et viktig steg i utviklingen. 

Barnehagelærerne bruker ikke disse begrepene, men er svært opptatt av hvor viktig det er å 

samtale med barna. De mener at gode samtaler utvikler språkkompetansen og gjør barna 

motiverte og interesserte til å ta i bruk situasjonsuavhengig språk. Her viser to av 

barnehagelærerne til interessen og bruken av fremmedord som «eskalere» og «uhørt». Dette 

er ikke begreper man vanligvis ville bruke i språkstimuleringssammenheng, men i 

samtalesammenhenger vil disse kunne opptre. Ut ifra dette kan vi se hvor viktig det er at 

barnehagelærerne er bevisste på verdien av den gode samtalen. Ikke bare føler barna seg hørt, 

sett og verdsatt, men samtalen er også en viktig faktor i forhold til å lære nye begreper og få 

forståelse av hvordan begrepene kan og skal brukes. 

Gode samtaler kan foregå hvor som helst. Informantene trekker frem eksempler som når de er 

på tur i skogen og undrer seg sammen over fenomener i naturen. Andre eksempler er å jobbe 

sammen om et tema eller prosjekt som for eksempel å hugge ved. De mener at dette er 

eksempler på samtaler som gir god språkstimulering for barna. Likevel er det slik at voksne 

også kan være mindre gode samtalepartnere for barna (Gjems, 2013). Gjems (2013) mener at 
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det handler om samtaler med høy kvalitet og lav kvalitet. I samtaler med høy kvalitet blir 

barna invitert med for å bruke språket til å dele erfaringer, opplevelser, forhandle om tema, 

utforske fenomen, forklare, fortelle vitser, diskutere og argumentere. Disse samtalene preges 

av åpne spørsmål. I samtaler med lav kvalitet benyttes gjerne lukkede spørsmål hvor barna får 

et eller to svaralternativ. Om ikke det svares umiddelbart, gir gjerne den voksne hint. Fører 

ikke hintene frem, svarer gjerne den voksne selv på svaret. I disse samtalene får barna svar på 

riktig og galt, men de blir ikke stimulert og støttet til å tenke selv. Derfor vil samtaler med 

høy kvalitet være med å styrke barnas språkferdigheter mens samtaler av lav kvalitet, ikke vil 

ha så mye for seg (Dukes & Smith, 2007; Gjems, 2013). Dette er i tråd med hva flere av 

barnehagelærerne uttaler. De vektlegger at verdien av samtalen avhenger av bevisste voksne 

som er gode rollemodeller for barna. Dette harmoniserer med Hoel, Oxborough og Wagner 

(2011) som mener at å være sammen med barna, prate med dem og lese sammen med dem, er 

blant de viktigste tiltakene man kan gjøre i forhold til språkstimulering i barnehagen. En av 

barnehagelærerne sier sågar: 

« ….for jeg tenker vi er kjempeviktige, men det forutsetter at vi er bevisste rundt det, 

at vi bruker oss sjøl som aktive rollemodeller ved å støtte opp i alle situasjoner. Hvis 

vi ikke gjør de,t så sier jeg ikke at ting blir så mye verre, men det blir ikke så mye 

bedre heller….» 

Barnehagelærerne påpeker at alle voksne som jobber i barnehagen, må være bevisste på å 

være gode rollemodeller. Her sier flere av barnehagelærerne at det er behov for god og riktig 

veiledning, men at de ofte føler at de ikke har nok tid til veiledning av personalet. De medgir 

at dette er viktig for språkstimulering i barnehagen, men at hverdagen har mange oppgaver 

som skal ivaretas og derfor blir ikke personalveiledning prioritert først. Dette kan medføre til 

at mange muligheter for gode samtaler faller bort, fordi de voksne ikke ser verdien av dette 

både i forhold til språkstimulering og sosial kompetanse. Dette er i tråd med forskning som er 

gjort både i Storbritannia og her i Norge (Hasan, 2002; Gjems, 2013), som peker på at 

samtaler i barnehagen preges av lukkede og kontrollerende spørsmål.  
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5.1.3. Hverdagssamtalens rolle 

Den vanligste og ifølge informantene den viktigste samtalen, er hverdagssamtalen som for 

eksempel foregår rundt måltidet, i tilknytning til lekeaktiviteter, i garderoben ved påkledning 

eller i andre situasjoner og gjøremål som skjer i løpet av en dag (Høigård, et al., 2009). Det 

var bred enighet blant barnehagelærerne at det var viktig å benytte alle hverdagsaktivitetene 

og situasjonene som oppstår, til å gi barna erfaringer med språket i forhold til handling. 

Barnehagelærerne er også enige om at å samtale om ting de har sett, hørt, følt og opplevd er 

viktig språkstimulering i hverdagen. Dette støttes av Dukes og Smith (2007) som viser til at 

hverdagsaktiviteter kan skape språkrike situasjoner.  Hasan (2002) hevder at hverdagssamtaler 

og -aktiviteter er av de viktigste og mest omfattende områdene i forhold til barns språklæring 

og kunnskapstilegnelse. Dette støttes også av Utdanningsdirektoratets veileder om språk i 

barnehagen (2015). Veilederen sier at det meste og viktigste språkstimuleringsarbeidet skjer 

gjennom hverdagssamtalene og aktivitetene. Hasan sier at selv om hverdagssamtalene er av 

de viktigste områdene for læring blant barnehagebarn, er det mest sannsynlig den pedagogiske 

aktiviteten som får minst oppmerksomhet både fra forskere, lærere og førskolelærere (Hasan, 

2002). Dette kan se ut til å samsvare med mine data. Alle hadde god forståelse av begrepet 

språkstimulering, men det rådet usikkerhet hos noen av informantene om hva slags aktiviteter 

som kunne kalles språkstimulerende.  Det kunne se ut til at de var usikre på om det de gjorde 

og tenkte i forhold til språkarbeid, var godt nok. To av barnehagene hadde språk som 

satsningsområde enten i barnehagen eller i kommunen og ut ifra svarene de gav på 

spørsmålene, var oppfatningen at de hadde gode kunnskaper på området og at de visste 

hvordan de kunne trekke inn teori i forhold til praksis. 

5.1.4 Aktiviteter som stimulerer språket 

Når det gjelder språkstimulerende aktiviteter, ser vi at både barnehagens egenart og 

barnehagelærernes interesser har innvirkning på hva de ser på som gode aktiviteter for 

språkstimulering. Felles for alle barnehagelærerne uansett barnehage, var at de fremhevet 

medierende artefakter som konkreter, bilder, eventyr, vitser og sang som viktige virkemidler i 

arbeidet med språkstimulering (Gjems & Løkken, 2011). Dette er i tråd med Hagtvet (2004) 

som sier at dette er sentrale verktøy i forhold til å stimulere barnas språk.  

Flere av barnehagelærerne var tydelige på at de anså skogen og gården som gode arenaer for 

språkstimulering og førstehåndserfaringer. Et av eksemplene de gav, var turer i nærmiljøet, 

hvor man ofte fikk interessante samtaler om det de hadde opplevd og om det de hadde sett 
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underveis av både dyrespor, dyr, blomster, mennesker eller maskiner. En av barnehagelærerne 

knyttet begrepslæring på turer opp mot matematiske begreper. I skogen finnes det uttalelige 

muligheter for å tilegne seg kunnskaper på områder som sortering, størrelse, former, posisjon, 

rekkefølge og telling. Ut ifra dette viser barnehagelærerne at de er bevisste og kompetente 

ledere som ser mulighetene de har i nærmiljøet for å stimulere språket til barna. En av 

informantene fortalte også at de vektlegger konkret benevning som viktig. I denne barnehagen 

var det tradisjon for å benevne for eksempel dyr med deres egentlige navn så tidlig som 

mulig. Barnehagelæreren gav et eksempel på hvordan konkret benevning sammen med 

førstehåndserfaringer kan tilføre begrepsforståelsen noe ekstra: 

«… et eksempel var en treåring, da vi hadde vært på tur og så kommer det en mann 

som også hadde vært på tur i skogen og bøyer seg ned og sier: «Har dere vært og sett 

på pipippen dere da?». Så svarer treåringen: «I dag har vi sett en blåmeis og vi har 

sett en spettmeis». Så gikk han videre.»   

Barnehagens språkmiljø har mye å si for barnas språklige utvikling. Valvatne & Sandvik 

(2002, s. 200) sier at miljøet er en helt nødvendig forutsetning for at barnet skal lære språk. 

Barnehagene i denne undersøkelsen velger å tilrettelegge for aktiviteter på ulike måter og på 

forskjellige arenaer. Blant annet vektlegger en av informantene at språkaktiviteter ikke trenger 

et spesielt rom. Dette er et viktig synspunkt i forhold til at vi vet at barna lærer språk uansett 

hvor de er, bare de omgis av mye språk og de blir snakket med (Kunnskapsdepartementet, 

2007 -2008). Barna har forskjellige interesser og forskjellig aktivitetsnivå. Noen liker derfor å 

holde på med praktiske ting, mens andre liker å sitte ved et bord å tegne eller høre på 

opplesning fra en bok. Det viktigste er at det blir tilrettelagt for at barna skal motiveres og ha 

lyst til å bruke språket på forskjellige måter, for språket kan både sanses og nytes. Dessuten er 

det et veldig godt verktøy for lek (Høigård, et al., 2009). 

Når barna får utforske språket på forskjellige måter, er det en viktig funksjon i forhold til å 

utvikle et metaperspektiv på språk. Dette blir også kalt «språklig bevissthet» (Høigård, et al., 

2009). Språklig bevissthet har fått stor oppmerksomhet fra forskere de siste årene. Det hevdes 

at et visst nivå av språklig bevissthet er en forutsetning for å lære å lese og skrive (Hagtvet, 

2004). Dette er derfor viktige områder å jobbe med i barnehagen. Begrepet «språklig 

bevissthet» er etter hvert blitt et vanlig begrep i faglitteraturen, men det var ingen av 

informantene som nevnte dette begrepet. Her er det viktig å påpeke at barnehagelærerne ikke 

ble bedt om å definere begrepet «språklig bevissthet». Man må derfor ta høyde for at det kan 

være grunnen til at dette begrepet ikke ble nevnt. Ut fra dataene kan det se ut til at 
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barnehagelærerne er bevisste på hvordan man kan stimulere til språklig bevissthet.  Alle 

barnehagelærerne viser gjennom dataene at de jobber aktivt med å utvikle den språklige 

bevisstheten til barna. De forteller blant annet at det er viktig å følge opp barnas språklige 

initiativ. De forteller også at de bruker rim, regler, sanger, klapping av stavelser i 

språkstimuleringsarbeidet. Lyster & Frost (2008) sier at dette er gode aktiviteter i forhold til å 

utvikle barnas språklige bevissthet. Imidlertid kan det se ut til at informantene ikke knytter 

dette direkte til språklig bevissthetsarbeid. Med andre ord, synes det som barnehagelærerne 

jobber godt med språkstimuleringsarbeidet, men de er usikre på hva dette har å si for 

språkutviklingen til barna. 

Når det gjelder språkaktiviteter, kan man ut fra dataene lese at flertallet av barnehagelærerne 

benytter langt flere spontane språkaktiviteter enn planlagte språkaktiviteter. De påpeker at 

spontane aktiviteter er viktige fordi de gjennomføres gjennom hele dagen, at man derfor får en 

kontinuitet i stimuleringen. Kun en av barnehagene har faste språkaktiviteter for alle barna og 

det skjer en gang i uken. De fleste av barnehagene hadde planlagte språkaktiviteter, men det 

var litt opp og ned hvor ofte de ble avholdt. Ut fra dette kan det se ut for at barnehagene ikke 

velger å bruke så mye tid på planlagte aktiviteter. Det kan også se ut som om 

barnehagelærerne ikke vektlegger å legge aktivitetene til faste tider eller dager, men heller ut 

fra tid og rom. Utdanningsdirektoratet (2015b, s. 8) på sin side påpeker i språkveilederen, at 

arbeid med språk skal være kunnskapsbasert, planlagt, begrunnet, organisert, reflektert, 

målrettet og helhetlig. 

Stortingsmeldingene nr. 16, 23 og 41(Kunnskapsdepartementet, 2006;2007-2008;2008-2009) 

tar blant annet for seg språk og språkstimulering. Disse meldingene vektlegger at 

språkstimulering skjer ved aktiv og bevisst lek med språket i form av eventyrlesning, sang, 

rim og regler i samspill med andre barn og voksne. De tar også til orde for et helhetlig 

læringssyn der omsorg, lek og læring skal sees i sammenheng, men ingen av meldingene sier 

noe om at språkarbeidet bør være systematisk og målrettet. Meldingene tar utgangspunkt i 

hverdagssituasjoner når de beskriver hvor språkstimuleringen bør finne sted. Ut fra dette ser 

man den norske barnehagens egenart og tradisjoner (Kunnskapsdepartementet, 2011a). Dette 

er også i tråd med dataene som barnehagelærerne gav i intervjuene. 

Det kan se ut til at resultatene fra intervjuene, er i tråd med de første resultatene som er 

offentliggjort fra den største forskningssatsningen som er gjort i Norge noen sinne. På 

oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Norges forskerråd skal forskningsprosjektet «Gode 

barnehager i Norge (GoBaN)» og «Blikk for barn (BFB)» (2015) undersøke kvaliteten i 



64 
 

norske barnehager. Prosjektet er en longitudinell studie som følger ca. 1200 barns liv i 

barnehagen og deres barnehager over fire år, fra barna er to år til de begynner på skolen, med 

en mulig forlengelse videre i utdanningsforløpet. Avslutningstidspunktet for 

forskningsarbeidet er satt til 2017. Forskningsrapporten omhandler barnehagetilbudet for barn 

under tre år i Norge. Forskningen viser blant annet at den grunnleggende omsorgen barna gis, 

er god, mens det er svakheter i stimuleringen av barnas utvikling og språk (GoBan, 2015). Ut 

fra dette må det påpekes at det viktigste er ikke om det er spontane eller planlagte aktiviteter, 

men at språkaktivitetene er strukturerte og systematiske (Udir, 2015b). Aktivitetene kan 

gjerne inngå i hverdagsaktiviteter, bare det ligger en bevissthet om hva som er 

språkstimulerende og hva som har språkstimulerende virkning på barnas språkutvikling (Udir, 

2015b). 

Felles for informantene i denne undersøkelsen er at de veldig ofte bruker samlingsstunden til 

språkstimulerende aktiviteter. Samlingsstunden er godt egnet til å skape felles opplevelser, 

samhold og gruppeidentitet, men har de senere årene blitt kritisert for at den er lite egnet som 

individtilpasset tiltak (Hagtvet, 2004). Ut fra dataene som barnehagelærerne ga og egne 

erfaringer ser det ut for at samlingsstunden sjeldent brukes som et individtilpasset tiltak. Da 

benytter barnehagene i stedet smågrupper som også ofte blir kalt språkgrupper (Udir, 2015b). 

Flertallet av informantene fortalte at de benyttet smågrupper når de hadde planlagte 

språkaktiviteter, fordi smågrupper gjør at hvert enkelt barn får bidratt mer i samtalene. 

Formålet med gruppene trengte ikke bare være for språkstimulering, men smågrupper gjør at 

barna ofte konsentrerer seg bedre, i tillegg til at de har tettere oppfølging av en voksen. 

Arbeid med språk i mindre og atskilte grupper, er et supplement og en viktig del av et godt 

tilbud for mange barn (Udir, 2015b). 

5.1.5 Interesse og motivasjon 

På spørsmålet om hva barnehagelærerne så som den viktigste faktoren når de skulle planlegge 

og gjennomføre en språkaktivitet, var alle enige om at skulle aktiviteten være lærerik, måtte 

den være gøy og fengende. Aktiviteten måtte også inneholde humor og ikke oppleves som 

øving, mente barnehagelærerne. Dette støttes av Hagtvet (2004) som sier at når det gjelder 

språkstimuleringsaktiviteter, må barnehagene ta utgangspunkt i barnas initiativ og interesser. 

Dette er også i tråd med Udir (2015b) som sier at barna lærer best når de holder på med noe 

de er opptatte av og er interesserte i. Det er derfor viktig som barnehagene gjør, å legge til 

rette for læring på forskjellige arenaer, slik at barna får muligheter til å utdype og utvide både 
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forståelse og kunnskap på ulike områder og i ulike temaer (Gjems, 2013). På den måten kan 

barna være agent for sin egen utviklingsprosess. Dette gir ifølge Espenakk et al., (2007) 

utgangspunkt for optimal stimulering. 

 

 5.2 Ordforrådets og begrepsforståelsens rolle i barnas 

utviklingsforløp 

Siden forskjellige forskningsrapporter (Cunningham & Stanovich, 1997; Lyster, Horn & 

Rygvold, 2009; Hagtvet et. al, 2011) viser at ordforrådet i førskolealder, har stor betydning 

for senere leseferdigheter, har barnehagene en viktig jobb å gjøre i forhold til å utvikle barnas 

ord og begrepsforråd. Alle barnehagelærerne så viktigheten av at barna hadde et godt 

ordforråd og en god begrepsforståelse, og alle så nær som en barnehage, fortalte at de jobbet 

bevisst med dette.  

5.2.1 Barnas tilegnelse av ord og begreper. 

Flertallet av barnehagelærerne var enige om at førstehåndserfaringer var det beste for 

tilegnelsen av nye ord, mens en nevnte at ordene ville komme naturlig av seg selv, når de 

snakket og fikk forklaringer av de voksne. Barnehagelærerne mente at hvis barna fikk sanse 

begrepet, ved å se, høre, lukte, smake og føle, vil ordet lettere sette seg. Da ville barna også 

skape et bilde på forståelsen, noe som ville gjøre det lettere for dem å forstå hvordan og i 

hvilke sammenhenger ordet kunne brukes. En viktig ting å dvele ved er at erfaringer uten 

refleksjon, er like lite læringsfremmende som belærende forklaringer som barna ikke forstår 

noe av (Hagtvet, 2004). Begrepene bør forankres i barnas virkelighet. Ut fra informasjonen 

som barnehagene gir, ser dette ut til å være vel ivaretatt i de forskjellige barnehagene. Tre av 

barnehagene vektlegger utemiljøet ved å bruke skogen og gården i ordforrådsarbeidet. De 

forteller om aktiviteter som å hugge ved, mate og stelle dyr, observere fugler ved hjelp av 

kamera, dyrke mat. De to andre barnehagene snakker om stimulerende miljøer inne med lys, 

lyder og effekter. Barna får førstehåndserfaringer med ord og begreper som tilhører disse 

områdene. Når barna interesserer seg for noe, vil de fortsette å utvikle seg på disse feltene. 

Både når det gjelder å utvikle et bredere ordforråd, for eksempel ved at de finner synonymer 

til begrepene, eller de utvikler en dypere begrepsforståelse ved å interessere seg for 

fremmedord eller tvetydige ord. Plutselig er det ikke bare nok å vite at hestehoven er en gul 
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blomst og at den kommer tidlig på våren. Da er det som en av informantene sa, morsomt å 

lære at den også har et latinsk navn og at blomsten da heter Tussilago Farfara.  

5.2.2 Bøker som en viktig del av hverdagen 

To av barnehagelærerne fremhever bøker som et godt verktøy i forhold til å øke barnas 

ordforråd. Det å sitte sammen å se på bilder, fortelle om det man ser på bildene, lage egne 

historier ut fra bildene, er viktig både for å øke ordforrådet, men også for å skape interesse for 

bøker og senere lesing og skriving. En av barnehagelærerne sier samtidig at man ikke trenger 

en sofa for å få lest ei bok. Man kan like godt sitte under et tre. Dette harmoniserer med Hoel 

et al. (2011) som vektlegger at i utgangspunktet er det mulig å lese overalt. Videre sier de at 

restriktive normer for bruk av bøker, verken fremmer kultur for lesing i barnehagen, eller 

leselyst hos det enkelte barn. Dette er også en av føringene i rammeplanen for barnehager 

(2011a). Rammeplanen sier blant annet at barna skal bli kjent med bøker, sanger, bilder, 

media m.m. (Kunnskapsdepartementet, 2011a, s. 40), men sier ikke så mye om hvorfor det er 

viktig. Planen sier videre at barnehagen skal skape et miljø hvor barn og voksne daglig 

opplever spenning og glede ved høytlesing, fortelling, sang og samtale 

(Kunnskapsdepartementet, 2011a, s. 41). I denne forbindelsen er ordet daglig viktig. Med 

dette ordet setter rammeplanen en mal for hvor ofte disse aktivitetene skal forekomme. I og 

med at man benytter ordet daglig, vil det være et sterkt signal fra departementet om at man 

blant annet ser på høytlesing, som svært viktig i forhold til barnas språkutvikling og senere 

lese og skrivekompetanse (Kunnskapsdepartementet, 2011a). Her er det viktig å påpeke at det 

er gode tradisjoner for høytlesning i barnehagene. Høytlesning er gjerne en del av 

barnehagehverdagen. Det kan være grunnen til at bare to barnehagelærere nevner dette i 

forbindelse med ord og begrepsarbeid. Barnehagelærerne kan likevel være bevisste på at 

høytlesning og samtalene rundt innholdet i lesningen, er viktig for språkutviklingen til barna, 

men at de ikke vektlegger det så høyt i forhold til ord og begrepsutvikling. 

5.2.3 Kreativitet i ordforrådsarbeidet 

Flertallet av barnehagelærerne beretter at de gjerne bruker både Snakkepakka og Språkkista 

som språkverktøy i ordforrådsarbeidet. Også her trekkes konkreter, eventyr og sang frem som 

gode referenter i språkaktivitetene. Ellers sier alle barnehagene at de bruker materialer som de 

tegner og lager selv. Som en av informantene sa: «kopimaskin og laminatmaskin er 

uerstattelige i barnehagehverdagen». En av barnehagene fortalte at de også hadde laget bok 

om en felles opplevelse. Barna tegnet opplevelsene sine, mens de voksne skrev ned hva barna 
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fortalte fra opplevelsen. I tillegg satte de inn masse bilder. Selv om dette var et par år siden, er 

boken fremdeles superpopulær, fortalte barnehagelæreren. Den er til og med populær hos de 

som ikke har vært med på opplevelsen, men som har sett og hørt de andre barna fortelle om 

den. Dette er en god måte å integrere både lesing og skriving på i barnehagehverdagen. Ut ifra 

dette prosjektet fikk barna erfaringer på forskjellige områder. Her fikk de erfaringer med 

samspill ved at de måtte samhandle og samarbeide om hva som skulle være med i boka, 

hvordan den skulle se ut.  De tilegnet seg også språklige erfaringer og kunnskaper ved at de 

måtte videreutvikle begrepsforståelsen sin, i tillegg til å bruke et variert ordforråd (Hagtvet, 

2004; Høigård, 2006; Solstad, 2008). 

5.2.4 Barnehagenes forhold til innhold, form og bruk 

I følge Bloom og Lahey (1978) er språkkompetansen sammensatt av de tre komponentene 

innhold, form og bruk. Disse tre komponentene påvirker og er avhengig av hverandre. Som 

Espenakk et al. (2007) sier, er ordtilegnelse både en kompleks og sammensatt ferdighet. 

Barnehagene viser ut fra mange eksempler at de jobber veldig godt med innholdssiden. De gir 

barna rike muligheter til å forstå hva begrepene dreier seg om, ved å koble begrepene til 

praktisk handling. Som en av informantene sa: «du må nesten ha vært med og stelt en hest for 

å vite at mulen betyr nesa til hesten..». Man kan dermed si at barna har kunnskaper om hva 

ordet betyr, altså semantisk bevissthet (Wold, 2008). For at ordet skal kunne lagres som et 

fullverdig begrep, er det også viktig at barna lærer å knytte ordklangen eller lydbilde til 

gjenstanden eller handlingen. De må også lære hvordan ordet brukes grammatikalsk. Det er 

derfor viktig å jobbe med forbindelsen mellom ordets innhold (betydning) og form (uttrykk). 

Dataene fra intervjuene forteller lite om hvordan det jobbes med dette i barnehagene, bortsett 

fra at en av barnehagelærerne forteller at man jobber med dette i førskolegruppa ved at de 

lytter ut bokstavlyder, klapper stavelser, kobler lyder til bokstavene, rimer og finner 

synonymer og antonymer til begrepene. En av de andre barnehagelærerne forteller at de 

bruker «mitt skip er lastet med» i jobben med å lære overbegrep eller begrepsklassifisering. 

Samme barnehagelærer forteller at de også har aktiviteter hvor de plukker ut forskjellige ord 

eller begreper. Så må barna fortelle minimum tre ting om begrepet og så skal de andre prøve å 

gjette hva ordet eller begrepet er. 

I Rambøl Managenments (2008) rapport om Kartlegging av språkstimulering og 

språkkartlegging i kommunene, fremkommer det at 90% av de kommunale barnehagene og 

72% av de private barnehagene, jobber med språkstimuleringstiltak. Materiell som brukes av 
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de forskjellige barnehagene nevnes å være Snakkepakken, Språksprell, Språkpose osv. 

Resultatene viser at det ofte er ordene eller begrepenes innholdsside som får mest fokus. Dette 

er i tråd med hva dataene fra intervjuene viste. Grunnen til dette kan være at den norske 

barnehagetradisjonen vektlegger bruk av konkreter og visuell støtte som viktige verktøy i 

språkstimuleringen, og at dette er noe «håndfast» som alle kan bruke. Det blir på en måte en 

«bruksanvisning» for språkarbeidet. 

Den siste komponenten i språkmodellen tar for seg hva språket brukes til og regler for 

hvordan det skal brukes i sosiale sammenhenger (Færevaag, 2003a; Hagtvet, 2004; Høigård, 

2006). Selv om barna allerede i ettårsalderen har tilegnet seg noe pragmatisk kompetanse som 

for eksempel ved å bruke hilsningsord når personer møtes og at man kan opprettholde kontakt 

med andre ved hjelp av språk, utvikles gjerne dette området sterkest i slutten av 

barnehageårene og fortsetter å utvikle seg utover i skoleårene (Høigård, 2006). Det kan være 

grunnen til at så få av informantene, visste hva som lå bak komponenten «bruk» og 

faguttrykket «pragmatikk» (Bloom & Lahey, 1978). Dataene viste at flere av 

barnehagelærerne ga eksempler på at de jobber med dette. Barnehagelærerne fortalte at barna 

gjerne diktet historier sammen. Denne aktiviteten fører til at barna blant annet får erfaringer 

med å vente på tur og tilpasse seg et naturlig dialogmønster. Hvor lenge er det greit å holde på 

ordet, før det sendes videre og hvordan oppfører man seg som lytter? (Hagtvet, 2004). En 

annen barnehagelærer fortalte at de jobbet med turtaking når de var på tur. Da øvde de seg på 

å snakke hver sin gang, lytte og følge opp hverandres utsagn. En annen av barnehagelærerne 

fortalte at de jobbet med hva man kan si til hverandre, slik at den man kommuniserer med 

ikke misforstår eller blir lei seg. De jobbet også med ansiktsuttrykk og kroppsholdning i 

forhold til dette.  Hva som er akseptabel pragmatisk kompetanse er forskjellig fra miljø til 

miljø og fra kultur til kultur. Her finnes ingen fasit, man må bare føle seg fram og gjøre seg 

egne erfaringer på hvordan man skal opptre både som mottaker og avsender.  Man kan derfor 

si at språktilegnelsen og sosialiseringsprosessen er sterkt avhengig av hverandre (Hagtvet, 

2004).  

5.2.5 Repetisjon er viktig        

Barnehagelærerne mente at det var aller viktigst for barna å lære seg ord og begreper i 

hverdagsspråket slik at de kunne gjøre seg forstått og tilkjennegi behovene sine i hverdagen. 

Etter at de først hadde fokusert på konkrete ord, gikk de over til mer abstrakte begrep senere. 

Begrep som for eksempel vennskap. For at ordet eller begrepet skulle sette seg, mente de at 
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gjentagelse eller repetisjon var viktig, men ikke på en slik måte at barna opplevde det som 

pugging. Det handlet om å gjenta begrepene, men bake det inn i en annen aktivitet. På den 

måten får barna flere erfaringer med bruken av de samme begrepene. En av barnehagelærerne 

fortalte at de pleide å henge opp dokumentasjon av for eksempel bestemte begreper som de 

jobbet med eller av hendelser de hadde vært sammen om, på veggene i barnehagen. Dermed 

var dokumentasjonen alltid tilgjengelig for barna, og barna kunne se på og snakke om det de 

hadde vært med på, når de selv ønsket det. På den måten repeterte barna begrepene, 

aktiviteten eller hendelsen, gjentatte ganger uten at de opplevde det som kjedelig. Istedenfor 

erfarte barnehagen at barna utvidet begrepsforrådet ved å se på dokumentasjonen og snakke 

med hverandre og voksne om dette.  Dette er i tråd med Biemiller (2008) som sier at det er 

viktig å sørge for at omgivelsene rundt barna er rike på ord og at man velger ut spesielle ord 

eller begreper som man fokuserer på. Videre hevder Biemiller (2008) at det er nødvendig å 

repetere begrepene mange ganger, men på forskjellige måter slik at barna får ulike erfaringer 

med å bruke begrepene. Dette er i tråd med barnehagelærernes uttalelser og erfaringer. 

 

5.3 Optimale forhold for språkutvikling 

På spørsmål om hva slags faktor som hadde mest å si for barnas språkutvikling, var svaret 

klart og tydelig fra alle barnehagelærerne. De voksne har mest å si for utviklingen av språket 

til barna. Dernest kommer leken som en viktig faktor, men også tid og kompetanse er viktig. 

5.3.1 Bevisste voksne 

Barnehagelærerne svarer alle, etter litt betenkningstid, at de voksne er den viktigste faktoren 

for barnas språkutvikling. En av barnehagelærerne sier at dette forutsetter bevisste voksne. 

Bevisste voksne tenker på hvordan de henvender seg både til barn og andre voksne. Samtidig 

tenker de på hvordan de ordlegger seg og benevner ting. Som voksen er man ikke bare et 

språklig forbilde, men også rollemodell for hvordan man skal oppføre seg i samspill med 

andre mennesker. Det viktigste målet man jobber mot i barnehagen er å gjøre barna sosialt 

kompetente. Det vil si at man gir dem lyst til å ta kontakt med andre, samtidig som man må 

gjøre dem språklig og handlingsmessig i stand til å ta kontakt med andre mennesker, slik at 

barna skaper seg erfaringer med å være i gjensidige relasjoner (Færevaag, 2003b). En av 

barnehagelærerne sier: 
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«Som sagt bruker de flest timer her i barnehagen. Det er ikke mange timer igjen og det 

er jo her i barnehagen at vi får se dem i konflikter og får se hvordan de håndterer det 

og vi får se at de sinte, glade, lei seg og alt det der og at vi snakker om det, det er også 

veldig viktig for utviklingen både språklig og emosjonelt.» 

Bruner (1997) tilførte Vygotskys sone for nærmeste utvikling en ny dimensjon, da han 

lanserte begrepet «scaffolding» eller «stillasbygging». Med dette mente han at voksne eller 

mer kompetente barn, kan bygge et stillas for barna mens lærings- og utviklingsprosessen 

foregår. Da fungerer stillaset som en støtte innenfor sonen for den nærmeste utviklingen og 

når barna mestrer og greier selv, kan stillaset gradvis fjernes (Wittek, 2012). For å få til en 

vellykket stillasbygging, er det viktig at den voksne er bevisst på dette, slik at hun eller han 

skaper situasjoner som byr på utfordringer som ligger litt over det barnet allerede mestrer på 

egen hånd. Så blir barnet tilbudt hjelp, men på en slik måte at barnet opplever at det selv 

mestrer utfordringen (Wittek, 2012). Ut ifra dette ser man hvor viktig det er med bevisste 

voksne som både tenker på hvordan de bruker språket, men også på hvordan de kan bruke 

situasjoner som oppstår, til å utvikle språket til barna. Gjennom eksemplene og informasjonen 

barnehagelærerne formidlet i intervjuene, gir de inntrykk av å være svært bevisste i forhold til 

den viktige oppgaven de har. Gjennom utsagnene viser barnehagelærerne både respekt og 

ydmykhet når det gjelder barndommens egenverdi. I tillegg viser de stor kreativitet når det 

gjelder å skape god språklæring i situasjoner som oppstår. De viser blant annet til betydningen 

av å bruke samtalene i hverdagen, betydningen av å undre seg sammen med barna. De 

vektlegger også viktigheten av å skape felles interesseområder som for eksempel 

prosjektarbeid, hvor de utforsker og undersøker ting sammen med barna (Gjems & Løkken, 

2011). 

5.3.2 «Kompetansestrategi», hva vil det si og hva vil det gi? 

En av informantene nevner de voksnes kunnskap om språk og språkutvikling som en viktig 

faktor for barnas språkutvikling. Ofte er det bare de pedagogiske lederne og styrerne som får 

kurs. De skal så ta med seg kunnskapen tilbake til de andre i barnehagen, men 

barnehagehverdagen er travel, så videreformidlingen eller veiledningen får ofte mindre tid 

enn det som er nødvendig får å få et godt utbytte. En av de andre barnehagelærerne ytrer også 

ønske om mer tid til veiledning av kollegaene. Informanten sier at det er summen av alt 

språkarbeidet som gjøres i barnehagen, som gir utslag på barnas språkutvikling, ikke bare 

barnehagelærerens arbeid. Til tross for at barnehagelærerne føler seg kompetente til å drive 
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det arbeidet de gjør, uttrykker flere av informantene et ønske om ytterligere 

kompetanseheving for å kunne heve kvaliteten på det språkstimulerende arbeidet som gjøres i 

barnehagen. Til tross for at St.meld.nr. 41(2008-2009) uttrykte at personalets kompetanse var 

en av indikatorene som skulle videreutvikles, er det fortsatt opp til kommunene å bestemme 

både satsningsområde og ressursbruk. Informantene i utvalget, hører hjemme i to kommuner, 

hvor av den ene kommunen satser på språk, mens den andre har et annet satsningsområde. En 

av de andre barnehagene har på egen hånd valgt å være med i et prosjekt angående lesing, og 

føler at dette gir hele personalgruppa et løft. Som barnehageeiere er kommunene ansvarlige 

for at barnehagepersonalet mottar nødvendige kompetansehevingstiltak som kurs og 

videreutdanning (Rambøll, 2008), men informantene mener at kommunenes økonomiske 

ressurser begrenser mulighetene. Kanskje vil mulighetene for kompetanseheving øke, 

ettersom regjeringen har vedtatt en «Kompetansestrategi» (2013) som skal gjelde for perioden 

2014 til 2020. Strategiens mål er å rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med 

relevant kompetanse for arbeid i barnehagen. I tillegg øke kompetansen til alle som jobber i 

barnehagen og øke statusen for arbeidet (Kunnskapsdepartementet, 2013).  

Informantene gir inntrykk av å være både kompetente og bevisste i forhold til hvordan de kan 

jobbe med språkstimulering. Imidlertid kan det se ut som om de ikke har så mye erfaring med 

bruken av fagbegrep. Barnehagene som har vært med på satsning av språk, viser bedre 

kunnskaper i forhold til hva de ulike fagbegrepene omfatter, i tillegg til at de bruker flere av 

begrepene. Ut fra dette kan man si at kompetanseheving er viktig for at barnehagelærerne skal 

forstå faguttrykk som spesifikt beskriver de viktige områdene for språkutvikling og hvorfor de 

er viktige.  

5.3.3 Læring i lek   

Den nest viktigste faktoren for språkstimulering er, ifølge barnehagelærerne, lek. De er derfor 

opptatte av å verne om og å stimulere til god lek. I følge Meads «speilingsteori» i Gjøsund & 

Huseby (2003), kan ikke vi mennesker danne oss en selvoppfatning direkte. Selvoppfatningen 

vår må vi søke gjennom samhandling med andre personer. Mead sier at det vi i virkeligheten 

gjør, er å se og forstå oss selv ved å tolke andres reaksjoner på oss (Gjøsund & Huseby, 2003, 

s. 47). I begynnelsen av livet er det foreldre og foresattes aksept som er viktigst, men etter 

hvert vil de øvrige omgivelsene bety mer og mer (Færevaag, 2003b). For barn i 

barnehagealder utvikles gjerne vennskap gjennom lek. Å ha venner er viktig for utviklingen 

av selvbildet. 
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En av informantene sa: «hvis alle hadde visst hvor mye læring det er i lek, så hadde man lekt 

mer..». Dette får støtte av Vygotsky i Bråten (1996) som sier at lek er den ledende 

utviklingskilden i førskolealder. Førskolebarn opplever verden gjennom leken og uttrykker 

også sitt indre liv i leken. Leken foregår «på liksom». Det gir frihet for barna til å feile, 

samtidig som leken gir gode muligheter til å «trene» på det vanskelige (Hagtvet, 2004). 

Varierte former for lek stimulerer ulike sider ved språkstimuleringen. Det er derfor viktig at 

barna får anledning til å møte og være deltaker i variert lek i barnehagen (Høigård et al., 

2009). Barnehagelærerne viser gjennom dataene at de er opptatte av at barna skal få erfaringer 

med lek på forskjellige områder. Dette viser de ved å fortelle om tilrettelegging for lek i 

skogen, på gården, gjennom spesielle leketemaer, tilgang på rekvisitter i rollelek.  Videre 

forteller de at gjennom konstruksjonslek får barna erfaringer med mange grunnleggende 

begreper, som for eksempel ulike former, likhet, ulikhet og størrelser. Materialene kan også 

sorteres etter egenskaper. Når barna leker med forskjellig materiale som steiner, kongler, 

kvister, garn eller papp, får de også mange erfaringer med både størrelse, lengde, vekt, farge 

og kvaliteter som hard, myk, ru eller glatt. I regelleken må man følge bestemte forordninger. 

Når barna godtar og innordner seg etter lekens «regler», har de tatt et viktig steg i den sosiale 

utviklingen. Rolleleken er den mest avanserte formen for lek, og kanskje den leken hvor barna 

høster de største gevinster i forhold til språket. I rolleleken er det lekesignaler som gjelder. 

Når for eksempel barna snakker om rollene og handlingen i leken, bruker de den vanlige 

dialekten sin og fortidsformen av verb. Når de snakker i rollen, gjør de om på stemmen sin og 

bruker ofte en annen språkform enn den de bruker i det daglige (Høigård et al., 2009).  Dette 

krever god språkkompetanse og barnehagelærerne er opptatte av at barna må få tid og ro til å 

dyrke å utvikle leken sin uten for mange avbrudd.  

Når barna leker rollelek, prøver de gjerne ut språket på nye måter ved å benytte begreper som 

de har hørt, men ikke har gjort til sine enda. Gjennom leken får begrepene et klarere innhold 

og på den måten strekker de seg mot et språk som går langt utover det språket de bruker i 

dagligtalen sin (Høigård et al., 2009). Dette er positive sider ved rolleleken som man gjerne 

tolker som gevinster i forhold til barnas språklige utvikling, men på den andre siden er det 

viktig å huske at dette avhenger av kvaliteten på leken. Om et barn alltid tildeles rollen som 

hund, vil ikke dette barnet profittere noe særlig på dette (Hagtvet, 2004). For at rollelekens 

fortrinn skal være positive samtidig som man «trener» barna i sosialt samspill, har man sett at 

voksne gjerne inntar en mer styrende rolle i leken. Her må den voksne trå forsiktig for ikke å 

ta initiativet og motivasjonen fra barna. Ifølge Bae (1988) må de voksne utvise en 
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«anerkjennende væremåte». Det vil si at man som voksen opptrer på en måte som utviser 

respekt for barna som er med i leken ved å vise at man både lytter, bekrefter og aksepterer 

barnas innspill (Bae, 1988). Igjen kreves det som barnehagelærerne sier, en bevisst voksen 

som har kunnskaper om hvor viktig leken og særdeles rolleleken er for utviklingen til barna. I 

den norske barnehagetradisjonen har leken en spesiell plass og verdi 

(Kunnskapsdepartementet, 2011a). Barnehagelærerne er enige om lekens verdi og vil om de 

må, kjempe for å verne om den. Som en av informantene sier: «det skjer mye i 

barnehagesektoren nå, men vi er spente på den nye rammeplanen som kommer og hvordan vi 

skal jobbe i forhold til læring og lek». Det er det nok mange andre som lurer på også, for den 

nye stortingsmeldingen «Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen» (2015-2016), har 

satt sinnene i kok hos mange i barnehagesektoren. I Dagbladet, fra 16. april 2016, uttaler blant 

annet redaktøren for tidsskriftet Barnehagefolk, Mona –Lisa Angell, Steffen Handal fra 

Utdanningsforbundet, Solveig Østrem som er professor i pedagogikk og Anne Greve som er 

førsteamanuensis ved Høyskolen i Oslo, seg kritisk til denne stortingsmeldingen. Noe av 

kritikken går på at regjeringen, med denne meldingen, legger opp til å gjøre barnehagene mer 

lik skolene. De mener at læring vil gå foran lek. Annen kritikk går på at det regjeringen kaller 

«en veiledende norm» for barnas språkkunnskaper når de begynner på skolen, vil skape flere 

tapere helt fra barnehagen av (Kristiansen, 2016, s. 4-5).   

 

5.4 Barnehagelærernes forhold til kartlegging 

Barnehagefeltet har også delte meninger rundt spørsmålet om kartlegging. Noen hevder at det 

er viktig at alle barna kartlegges ved hjelp av kartleggingsverktøy, mens andre mener dette er 

bortkastet bruk av tid.  

5.4.1 Nasjonale behov for nye verktøy 

Også barnehagelærerne i mitt lille utvalg, hadde forskjellige meninger rundt bruken av 

kartlegging. Kristoffersen &Simonsen (2012) sier at språkkartlegging er en viktig 

fremgangsmåte for å identifisere barn i risikosonen for språkvansker. Problemet er bare at 

kartleggingsverktøyene vi har i Norge i dag, ikke er gode nok, særlig om vi tar med 

flerspråklige barn i regnestykket også. Videre sier Kristoffersen & Simonsen (2012), at 

arbeidet med å utvikle nye kartleggingsverktøy må bygge på relevant internasjonal forskning 

innenfor fagområdene spesialpedagogikk, lingvistikk og psykologi. Dette er i tråd med hva 
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barnehagelærerne ønsker seg. Et kartleggingsverktøy som er enkelt å bruke, men som er mere 

treffsikkert og som man også kan bruke i forhold til minoritetsspråklige barn.  

5.4.2 Anerkjennelse av barnehagelærernes kompetanse 

Barnehagelærerne la for dagen forskjellige tanker og holdninger i forhold til bruken av 

kartleggingsverktøy. Det var ingen av barnehagelærerne som var uenige om at barna burde 

kartlegges. Uenigheten handlet om fremgangsmåten for kartleggingen. Når regjeringen 

signaliserer som i St. Meld. 18 (2011b) og i Meld. St. nr. 19 (2015-2016) at de ønsker å 

gjennomføre kartlegging av barnas språk ved hjelp av kartleggingsverktøy, reagerer 

barnehagelærerne som fagfolk på hva slags signaler dette sender ut. Barnehagelærerne har 

gjennom sin utdanning, tilegnet seg gode kunnskaper om barnas språkutvikling. Gjennom 

arbeid med barn hver dag, har de også tilegnet seg praktisk erfaring og kompetanse om barnas 

språkutvikling. Ut fra dette mener barnehagelærerne at man bør stole på at de ser når et barn 

er i risikosonen for språkvansker. Barnehagelærerne mener at de innehar kompetanse til å 

avgjøre om og eventuelt når, det bør iverksettes en grundigere kartlegging av barnas språk. 

Som Kristoffersen & Simonsen (2012) sier, så bør kartleggingen finne sted i barnehagen fordi 

personalet kjenner barna godt. Nettopp dette er noen av informantene i utvalget opptatt av. De 

mener at samhandling med barna gir bedre muligheter til å oppdage eventuelle vansker, enn 

bruk av kartleggingsverktøy som tar mye av tiden til pedagogen. Tid som kunne ha vært brukt 

sammen med barna. Siden barnehagelærerne og personalet for øvrig, kjenner barna godt, vil 

det være lettere å se om barna har vansker på et eller annet område, ved å være sammen med 

dem, mener noen av barnehagelærerne. Dette er i tråd med Greve (2015) som sier at 

observasjon og nærhet til barnet, er mye viktigere enn skjemabruken. Hun mener at 

barnehagelærerne sitter på en kompetanse i å observere som er mye mer verdifull og som 

forteller mer enn et skjema. I forslaget til ny barnehagelov, presiseres det at det er 

barnehageeier som skal velge kartleggingsverktøy. Dette blir helt feil, hvis ikke barnehageeier 

er i daglig kontakt med barna og i tillegg innehar pedagogisk kompetanse, sier Greve (2015). 

Det er de som er nær barna og kjenner dem, som skal vurdere barna. Ikke folk utenfra, 

fortsetter hun. Greve (2015) får støtte av Jon Olaf Berg (2015) som er høgskolelektor i 

pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole. Han mener at pedagogen besitter det 

viktigste verktøyet selv. Videre sier han at det er normalt at barn er forskjellig og at det er 

forståelig at man fristes til å bruke kartleggingsskjema som for eksempel TRAS når man er 

usikker på et barns utvikling. Likevel mener han at en erfaren pedagog heller bør bruke sin 
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kompetanse, utdannelse, erfaring og magefølelse til å observere. På den andre siden sier en av 

informantene at fokuset som kommunen har hatt på kartleggingsverktøyet TRAS, har gjort at 

både informanten selv og personalgruppa har fått en større forståelse for hvordan språket 

dannes og utvikles gjennom at de har løftet opp hvert av spørsmålene i TRAS skjemaet. De 

har dermed fått kartleggingsverktøyet mer under huden og ser derfor TRAS som et 

arbeidsverktøy. Dette er i tråd med Færevaag (2003c) som sier at TRAS først og fremst ble 

utviklet for å fange opp barn som var i risikosonen for å utvikle lese- og skrivevansker, men at 

intensjonen også var at TRAS skulle bli et verktøy for å øke kompetansen blant 

førskolelærerne når det gjaldt observasjon og forståelse av språk og språkutvikling. 

Spørsmålet blir da om barnehagelærerne bør bruke mer tid til å sette seg inn i bruken av 

kartleggingsverktøy, slik at kartleggingsverktøyet blir et arbeidsverktøy. På den andre siden 

har barnehagelærerne allerede en fullsatt arbeidsdag og prioritering av kartleggingsverktøy 

kan føre til at andre viktige oppgaver prioriteres i mindre grad.  Uansett kartlegging ved hjelp 

av kartleggingsverktøy eller observasjon, er det aller viktigste at barn som er i risikosonen 

eller har en vanske på et område, får hjelp og da tilpasset hjelp. 
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6.Oppsummering 
I dette kapitlet vil oppgavens hovedfunn kort oppsummeres, før oppgaven avsluttes med noen 

refleksjoner i forhold til problemstilling og oppgavens relevans.  

 

6.1 Sammenfatning av oppgavens hovedfunn 

Formålet med dette forskningsprosjektet har vært å øke innsikten og forståelsen av hvordan 

barnehagelærerne i utvalget tenker og jobber med språkstimulering. Selv om utvalget i dette 

forskningsprosjektet har vært lite, mener jeg at det likevel er relevant å vurdere funnene som 

overførbare til en utvidelse, selv om generalisering trenger bredere utredelse. Ut fra både 

forskning og teori som er gjengitt i denne oppgaven, vet vi at kunnskapen og erfaringene 

barna får med seg fra barnehagen, danner grunnlaget for videre skolegang med lese- og 

skriveutvikling. Barnehagelærerne legger gjennom sitt allsidige arbeid med barna, et godt 

grunnlag for videre læring. 

Når det gjelder språkstimulering, ser vi at dette er et tema som barnehagelærerne er opptatte 

av, og et felt som de prioriterer å bruke tid på. I tråd med gjeldene nasjonale 

styringsdokumenter, vektlegger barnehagelærerne hverdagssituasjonene som utgangspunkt for 

gode språkstimuleringsaktiviteter. Særlig trekkes hverdagssamtalene fram som et viktig 

verktøy i forhold til å utvikle språket til barna. Dette støttes av Gjems & Løkken (2011, s. 48) 

som sier at hverdagssamtalene er viktige læringsarenaer både for barnas 

kunnskapskonstruksjon og for språklæring.  Funnene viser at barnehagelærerne heller benytter 

spontane språkaktiviteter, i stedet for planlagte aktiviteter. Dette kan ha sammenheng med 

barnehagetradisjonen i Norge hvor man gjerne har sett på hverdagssituasjonene, som et viktig 

område for språkstimulering. Hverdagssituasjoner sortere under spontane språkaktiviteter, 

siden disse aktivitetene ikke lar seg planlegge.  Først i de senere årene, har man erkjent tanken 

om at språkstimuleringsarbeidet også bør være strukturert, systematisk og bygge på bevisste 

metoder. Ut fra St.meld. nr. 19 (Kunnskapsdepartementet, 2015-2016), kan det se ut til at 

regjeringen støtter dette. Barnehagepersonalet er derfor spente på hva dette har å si for 

fremtidens barnehage. Av medierende artefakter (Gjems & Løkken, 2011) nevner alle 

barnehagelærerne at de benytter konkreter, sanger, eventyr, prosjekter, bøker, rim og regler 

som språkstimulerende aktiviteter, noe som støttes av den norske litteraturen (Hagtvet, 2004; 

Høigård, 2006; Espenakk et al, 2007 ;Gjems & Løkken, 2011; Lyster & Frost, 2012). 
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Stimulering av ordforråd og begrepsforståelse kan skje på ulike måter noe dette 

forskningsprosjektet viser. Barnehagelærerne i utvalget var enige om at førstehåndserfaringer 

er særlig viktig i tilegnelsen av nye ord. Flere av informantene trakk fram uterommet som en 

viktig arena for å utvikle barnas ord og begrepsforståelse. Uterommet gir barna utallige 

muligheter til å ta i bruk alle sanser og lære med hele kroppen. Maanum (2010), sier at: «barn 

bruker hendene like mye som de bruker hodet. Veien til hodet går gjennom hendene!». 

Beskrivelsene av hvordan barnehagelærerne jobber, tyder på at de er bevisste voksne som 

ønsker å skape et godt grunnlag og utgangspunkt for barnas senere læring. I dette arbeidet 

vektlegger de gode rollemodeller og tilstedeværelse på de arenaene hvor barna befinner seg. 

For å være gode rollemodeller for barna, poengterer barnehagelærerne at de voksne må være 

bevisste på sin oppgave og sitt ansvar, ellers vil ikke voksenrollen bidra til utvikling hos 

barna. Her etterlyser barnehagelærerne mer tid til veiledning av personalet for å sikre bevisste 

voksne.  

En forutsetning for å kunne drive med språkstimuleringsarbeid av god kvalitet, er at de 

voksne har tilstrekkelig kompetanse. Flere av informantene ga uttrykk for at det var ønskelig 

med kompetanseheving i form av videreutdanning og kurs for alle ansatte i barnehagen, men 

at de økonomiske ressursene til kommunen begrenset dette. Kompetansestrategien 

(Kunnskapsdepartementet, 2013a), har som mål å satse på kompetanseheving og rekruttering 

av barnehagepersonalet frem mot 2020. Barnehagelærerne sier at det blir spennende å se hva 

dette fører med seg av muligheter. 

Etter at intervjuene var gjort, gav flere av barnehagelærerne tilbakemeldinger på at de syntes 

dette hadde vært en nyttig prosess også for dem. De fortalte at det var sjeldent at de fikk 

muligheter til å snakke fag på denne måten og bruke faguttrykk i hverdagen. Dette kom også 

frem av dataene fra intervjuene. Gjennom intervjuene brukte barnehagelærerne generelt lite 

faguttrykk. Fagbegrepet alle brukte og alle var trygge på, var «førstehåndserfaring», (Hagtvet, 

2004). Ut fra dataene kunne det tolkes som om barnehagelærerne var usikre på hva som lå bak 

de ulike fagbegrepene, og det var kanskje grunnen til at de valgte å bruke dagligdagse 

begreper i stedet for faguttrykk. To av barnehagelærerne viste seg imidlertid som sikrere i sine 

uttalelser. Disse barnehagelærerne jobbet i barnehage og kommune hvor språk er 

satsningsområde. Barnehagelærernes hverdag må kunne sies å være nokså kompleks. Det 

meste av dagen kommuniserer de med barna, hvor de bruker et enkelt språk. Når de samtaler 

med foreldre og annet personale, bruker de gjerne dagligdagse uttrykk for at alle skal forstå 

hva de snakker om og dermed er det fort gjort at fagspråket blir «lagt bak i hodet» som en av 
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informantene uttrykte det. Kommunene, fylkeskommunene og staten har en viktig oppgave i 

forhold til å tilby kurs med faglig påfyll. For å øke kvaliteten i barnehagene, er det viktig at 

det tilbys relevante og fremtidsrettete kurs innenfor de temaene som er aktuelle i de enkelte 

barnehagemiljøene.  

De som jobber i og med barnehager, blir nok ikke enige om kartlegging og bruk av 

kartleggingsverktøy.  Utvalget i denne undersøkelsen var enige om at kartlegging i form av 

observasjon eller bruk av kartleggingsverktøy var nødvendig, men var uenige i graden av 

kartlegging. Noen syntes at kartlegging med bruk av kartleggingsverktøyet TRAS, var en grei 

støtte i forhold til å se barnas ståsted i språkutviklingen, mens andre mente at det beste 

kartleggingsverktøyet var å bruke tid sammen med barna, slik at man ble godt kjent med dem. 

Imidlertid mente flertallet av barnehagelærerne at obligatorisk kartlegging med bruk av TRAS 

på alle barna, ikke var nødvendig. De mente også at den faglige tyngden de hadde ervervet 

seg gjennom utdannelse og erfaring, gjorde at de var best egnet i forhold til å ta avgjørelser 

om barna burde kartlegges eller ikke. Denne diskusjonen er nok på langt nær ferdig diskutert. 

Ut fra denne oppsummeringen kan man si at funnene som er gjort i undersøkelsen, i stor grad 

er sammenfallende med aktuell teori og empiri innen fagfeltet.  

 

6.2 Refleksjoner i forhold til problemstilling og oppgavens 

relevans 

Siden utvalget i denne undersøkelsen både ble håndplukket og er lite, vil ikke funnene kunne 

generaliseres til en større populasjon, men dette var heller ikke hensikten med undersøkelsen. 

Hensikten var å få kunnskap om barnehagelærernes tanker, erfaringer og kunnskap i forhold 

til jobben de gjør med språkstimulering. Gjennom samtaler med fem barnehagelærere har jeg 

fått tilgang til informasjon om hvordan de ser på egen rolle i forhold til barnas språkutvikling. 

I tillegg har resultatene fra intervjuene, gitt meg kunnskaper om hvordan barnehagelærerne 

bruker språkstimuleringen for å utvikle barnas ordforråd og begrepsforståelse. Nettopp dette 

var også undersøkelsens problemstilling. Ut fra resultatene vil jeg si at jeg fikk svar på 

problemstillingen. Resultatene viste at barnehagelærerne er både kreative og kunnskapsrike i 

forhold til hvordan de jobber med språkets innholdsside. Resultatene ga forholdsvis lite 

informasjon om hvordan de jobbet med språkets form og bruk, men om denne informasjonen 

er reel, er vanskelig å si. Det har vært berikende å forske i eget felt med «nye» briller. Jeg har 
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prøvd å være bevisst på å skille forskerrollen fra egen barnehagelærerrolle, slik at egne tanker 

og holdninger ikke skulle påvirke resultatene. Dette har godt over forventning bra.  

Selv om resultatene fra denne undersøkelsen ikke er generaliserbare, kan kanskje resultatene 

likevel ha overføringsverdi til andre barnehagelærere som kjenner seg igjen i de beskrevne 

situasjonene. Resultatene kan på den måten gi en pekepinn på hva man kan gjøre, og hva som 

kan fungere i andre barnehager også. På den måten kan funnene vise seg å være interessante 

og gyldige ut over eget utvalg. I tillegg håper jeg at denne undersøkelsen kan bidra til å øke 

innsikten i det viktige arbeidet som gjøres i barnehagen, og at den kan være med på å 

inspirere både barnehagelærere og andre voksne i barnehagen til å fortsette jobben med å 

drive god språkstimulering. 
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Vedlegg 1. 

 INTERVJUGUIDE 

INNLEDNING TIL INTERVJUET: 

- Forklare hensikten med dette intervjuet, hva intervjuet skal brukes til. 

- Forklare prosedyren ved intervjuet. Bruk av opptak, her i form av mobiltelefon. 

- Informere og opplyse informanten angående anonymitet og rettigheter. 

ÅPNINGSSPØRSMÅL: 

1. Kan du fortelle litt om utdanningen og arbeidserfaringen din? 

SPRÅK:  

I Stortingsmelding 24, framtidens barnehage (2013), viser undersøkelser at det fagområdet 

som barnehagene har jobbet mest med den siste 10 års perioden, er fagområdet 

Kommunikasjon, språk og tekst. 

2. Hvordan vektlegger du som barnehagelærer og barnehagen jobben med språk? Er det 

så at dette området får hovedfokus, eller vektlegges det på linje med de andre 

fagområdene? 

3. Hvilke faktorer mener du som barnehagelærer, kan være støttende for 

språkutviklingen til barna?  

4. Språkstimulering er et forholdsvis stort og vidt begrep. Hva legger du i begrepet 

språkstimulering? 

5. Når du skal planlegge en språkaktivitet, hva tenker du er viktig å ha med? 

6. Hvordan gjennomfører dere språkaktiviteter i barnehagen? Hvor ofte gjennomføres 

språkaktiviteter i barnehagen? 

7. Er det spesielle språklige områder som vektlegges i aktivitetene? 

8. Hvordan opplever du at barna reagerer på språkstimuleringen? I forhold til 

motivasjon, interesse, progresjon og utvikling? 

9. Forskning som er gjort, viser at det er en sammenheng mellom barnas ordforråd i 

barnehagen og senere lese og skriveferdigheter. Hvordan jobber barnhagen i forhold 

til å øke barnas ordforråd? Brukes det spesielle metoder, tiltak, teknikker eller utstyr? 

10. Når det gjelder begrepsinnlæring. Hva vil du si er kriteriene for at barnet har etablert 

et begrep? 
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11. Når ord og begrep skal læres inn. Hvordan tenker du i forhold til utvelgelsen av nye 

ord og begrep som skal innlæres? Tenker du i forhold til hverdagsspråk, i forhold til 

spesielle temaer, eller progressesjon i forholdt til barnas språklige utvikling? 

12. Hvordan ser du som barnehagelærer på deg selv og barnehagens rolle i arbeidet med å 

utvikle barnas språk? På en skala fra 1-10, hvor viktig vil du si at dere er for barnas 

språklige utvikling? 

KARTLEGGING: 

13. Å vurdere om barna er på et adekvat språknivå, er både vanskelig og tidkrevende. 

Hvilke rutiner har dere i forhold til å undersøke barnas språknivå? Bruker dere noen 

kartleggingsverktøy? 

TIDLIG INNSATS I FORHOLD TIL KOMPETANSEHEVING. 

14. I stortingsmelding nr. 16 og ingen sto igjen… påpekes det at god språkutvikling i tiden 

før skolestart, vil ha stor betydning for senere læring. God språkutvikling, reduserer 

senere behov for spesialpedagogisk hjelp. Effekten øker jo tidligere innsatsen blir satt 

inn og jo mer omfattende den er. Føler du at det har vært fokus på kompetanseheving 

angående barns språkutvikling? Har du vært på kurs eller fått annen opplæring som 

har gitt deg utvidet kompetanse i forhold til barns språkutvikling? 

15. Et godt fagmiljø og samarbeid mellom avdelingene og de ulike stillingene gir stor 

gevinst for barnehagen. Kan du fortelle litt om hvordan du opplever dette? Hvordan 

jobber dere innad i barnehagen når det gjelder opplæring, veiledning, støtte, 

samarbeid? 

SAMARBEID MED EKSTERNE INSTANSER: 

16. Når barnehagene avdekker vansker hos barn, kan det søkes hjelp hos ulike eksterne 

instanser, alt etter behovet.  Kan du fortelle hvordan du opplever samarbeidet mellom 

barnehage og interne instanser som PPT, BUP, logoped, spesialpedagoger og 

helsestasjon? Fungerer dette bra? Synes du at du får den hjelpen du trenger, eller er det 

noe du savner? 
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Vedlegg 2. 

Forespørsel om deltakelse i masteroppgaveprosjekt. 

 

Til pedagogisk leder i ………..barnehage. 

 

Jeg heter Solfrid Maribo og er mastergradsstudent i spesialpedagogikk med fordypning i 

logopedi ved Universitetet i Oslo. Jeg er nå i gang med den avsluttende masteroppgaven og 

trenger i den forbindelse hjelp av noen barnehager til deltakelse i en kvalitativ studie. Jeg 

ønsker kontakt med både temabarnehager og tradisjonelle barnehager. Bakgrunnen for 

oppgaven er at forskningen de siste 10-15 årene har økt fokuset på sammenhengen mellom 

ordforråd i tidlig alder(barnehagealder) og senere lese og skriveutvikling. Dette synes jeg er 

en interessant sammenheng som jeg ønsker å jobbe med og lære mer om. Temaet for 

oppgaven er språkstimulering og jeg er særlig interessert i hvordan barnehagene jobber med å 

skape/øke ordforråd og begrepsforståelsen til barna. 

 

For å finne ut av dette, ønsker jeg å gjennomføre 6 intervjuer av pedagogisk ledere for 

barnegruppe 3-6 år i forskjellige barnehager og henvender meg derfor til deg. Selve 

intervjuene kan gjerne gjøres i de forskjellige barnehagene og jeg ønsker å kunne 

gjennomføre intervjuene i løpet av mars.  

Intervjuene vil bli gjennomført ved hjelp av lydopptak, for å sørge for at all informasjon blir 

med. Det vil kun være veileder og student, som vil ha tilgang til opplysningene som blir gitt i 

intervjuene. Alle opplysninger som samles inn vil bli behandlet konfidensielt. I dette 

prosjektet vil det ikke forekomme navn på verken personer eller barnehager men ønsker om 

mulig å benytte eventuelle gode sitater fra informantene. Opptakene fra intervjuene vil 

oppbevares separat fra øvrige data.  Datamaterialet anonymiseres når prosjektet etter planen er 

ferdig innen november 2016. 

 

Det er frivillig å være med og du kan når som helst trekke deg fra prosjektet, uten å måtte 

begrunne dette. Dersom du trekker deg fra prosjektet, vil den innsamlede dataen fra intervjuet 

bli slettet. 
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Studiet er meldt til personvernombudet for forskning. Norsk samfunnsvitenskaplig 

datatjeneste (NSD). 

Dersom det er det noe du lurer på i forhold til prosjektet, kan jeg kontaktes på telefon: 977 

04 115 eller pr mail: runar.ma@online.no Min veileder heter Ninna Garm og hennes 

mailaddresse er: ninnagarm@yahoo.no  

Jeg er veldig takknemlig for deltakelse i prosjektet. 

 

 

Med vennlig hilsen  

Solfrid Maribo 

 

 

 

Samtykke til å delta i mastergradsprosjekt av Solfrid Maribo 

Jeg har lest informasjonsskrivet og gir på grunnlag av dette mitt samtykke til å delta i 

prosjektet. 

 

 

Sted/dato/underskrift 
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Vedlegg 3. 

 

 

 Vedlegg 3. 
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Vedlegg 4. 

 


